Fortællere
Ali Afshar
Kontakt:
Tlf. +45 20468664
afshar@mail.dk
Amalie Malmgren Asmild
Amalie Malmgren Asmild er med sine 15 år en af Danmarks yngste fortællere.
Hun har fuldført “Grunduddannelsen i fortællekunst for unge” og har gennem
flere år optrådt på fortællefestivaler som Lejre, Nørre Vosborg og Moesgård.
Amalie er kirkesanger i Skanderborg Slotskirke og bruger ofte sangen i sine
fortællinger.
Kontakt:
Tlf. +45 29322133
malmgrenasmild@msn.com
Anna Grethe Bech
Anna Grethe Bech har sine rødder i Ry Fortællekreds. Hun fortæller med lige stor
indlevelse folkeeventyr, gyserhistorier, molbohistorier, kvindehistorier såvel som
litterære fortællinger af Blicher, Blixen og Jytte Borberg. Hun er sammen med
Lene Skovhus vært for en månedlig fortællecafé i Århus
http://fortaellecafe.wordpress.com samt i bestyrelsen for landsforeningen
Fortællere i Danmark www.fortaelleriet.dk
Kontakt:
Tlf. +45 42335478
olanje@stofanet.dk
Anna-Marie Helfer
Anna-Marie Helfer har i 30 år fortalt for voksne og børn: eventyr, sagn og
myter, bibelhistorier, remser og skrøner, Astrid Lindgren, H. C. Andersen og
Selma Lagerlöf – krydret med gøgl, sang og anden larm og oftest illustreret
med lidt scenografi, rekvisitter og alskens lødigt skrammel. Skriver også,
mest for børn og lidt for voksne.
Kontakt:
Tlf. +45 97323435
mail@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

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
Børnekulissen
Børnekulissen laver sanseudstillinger, børnekulturelle arrangementer samt teater, der giver plads til
børn i alderen 2-9 år som aktive kulturskabere og modtagere. Børnekulissens teaterprofil er at
inddrage sit publikum på mange forskellige måder, blandt andet i Hatteteater, som er improviseret
historiefortælling med børn i rollerne. Når børn oplever Børnekulissens arrangementer bliver deres
sanser og fantasi sat i spil og de inviteres til på en legende måde at få fælles kulturelle oplevelser.
Børnekulissen tilbyder derudover kurser i improviseret historiefortælling for voksne, hvor
deltagerne introduceres til forskellige måder, hvorpå fortælling kan skabe ramme for børns leg og
fantasi. På Børnekulissens hjemmeside kan man læse mere om Hatteteater og få inspiration til andre
måder at lave små fortællende forløb med børn.
Børnekulissen er en projektorienteret kulturinstitution i Aarhus Kommune og har eksisteret i 20
år. Børnekulissens forestillinger spilles i daginstitutioner og biblioteker landet over og ved private
arrangementer. Børnekulissens aktiviteter kan følges på www.facebook.com/kulissen og det
elektroniske nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig på www.kulissen.dk.
Kontakt:
Erik Foged, leder.
Tlf. +45 2920 4000
www.kulissen.dk
Camilla B. Mathiasen
Kontakt:
Tlf. +45 51702414
camilla_mathiasen@hotmail.com
Cilje R. Christensen
Kontakt:
Tlf. +45 25685098
kalinkadans@hotmail.com
Historien og Harpen
Kaja Vildersbøll
Kaja har lyttet til mange historier ved tørveilden på den irske vestkyst,
historier som tilhører en lang ubrudt mundtlig tradition med en stærk
kærlighed til naturen. ”Feerne danser i hvirvelvinden og det "stille folk" bor
i høje og klippehuler. Sølvklokker ringer i tågen og fortæller om en "anden
verden", hvor livet leves som en leg, og hvor solen aldrig går ned”.
Kontakt:
Tlf. +45 62692012
kaja.vildersboell@gmail.com

Anne Marie Høst Mortensen.

Anne Marie har en forkærlighed for den irske harpe og spiller musik fra den gamle tradition samt
egne stykker. Den irske fortid med myter og legender trylles frem, når Anne Marie spiller på harpen
og Kaja fortæller fra den grønne ø.
Kontakt:
Tlf. +45 60768999
annemariehoest@live.dk
Mariane Siem
Mariane Siem er uddannet dramaturg. Hun har siden 1998 været tilknyttet
Børnekulissen i Aarhus som historiefortæller og skuespiller, hvor hun har
instrueret og spillet et væld af interaktive teaterforestillinger for 2 - 9 årige børn.
Derudover underviser hun også voksne i improviseret historiefortælling, i
kontaktimprovisationsdans og stemmetræning. Sammen med Mathias Granum
laver hun workshops med fokus på stemme, historiefortælling og musikalitet.
Kontakt:
Tlf. +45 60772718
www.marianesiem.dk
Mathias Granum
Mathias Granum har altid haft en kærlighed for fortælling, og særligt de
medskabende fortælleformer, såsom hatteteater, rollespil, gåder og cirkelfortællinger. Optræder for konfirmander med interaktive dilemmahistorier
med etisk tvist, og har undervist i fortælling på Vester Thorup musik- og
teater efterskole. Lægger desuden levende musik til egne og andres
historier, bl.a. hos det århusianske teater Børnekulissen. Arrangerer kurser i
improviseret fortælling i samarbejde med den engelske fortæller Leo Sofer. Er desuden ansat som
musikterapeut i Dansk Flygtningehjælp, og bruger den improviserede fortælling som et vigtigt
supplement til de musiske aktiviteter i arbejdet med traumatiserede flygtningebørn.
Kontakt:
Tlf. +45 50545467
www.mathiasgranum.dk
Ditte og Jeppe Holm
Ditte og Jeppe er født og opvokset et stenkast fra Nørre Vosborg og har
derfor haft historierne om stedet inde på livet fra barnsben. Under festivalen
sætter de lyd til dine ører og åbner - ved hjælp af stemmer og stemninger - op
for Herregårdens fortid og en mere sanselig nutid. De har begge arbejdet med
lyd på forskellige måder. Jeppe inden for lydredigering og mixing og har
derfor ører for, hvordan et særligt lydlandskab kan komponeres. Ditte har
især arbejdet med lyd og stemmer og har udstillet sine lydtekster. Hun har været tilknyttet
forskellige lignende projekter på blandt andet teatret Hotel Pro Forma, og senest har hun produceret
en lydvandring udenfor og omkring Den Frie Udstillingsbygning i København. Til september starter
hun på den norske forfatterskole i Bergen, og måden hvorpå man fortæller en historie, og hvordan
man vælger at formidle den, interesser hende meget. Det er første gang søskendeparret samarbejder
om sådan et projekt: Kom med ind i en parallelverden af lyd og stemmer. Eventyrkrattet venter!
Kontakt:
dittepholm@gmail.com

Ellen Dahl Bang
Ellen Dahl Bang fortæller forunderlige, sjove og skøre historier. Hun elsker historier med store
følelser, historier om de afgørende øjeblikke i livet, historier hvor mørket bliver
til håb og skygger bliver til lys. Hun har fundet inspiration i nordisk og keltisk
mytologi, japansk æstetik og underfundighed. Hun er uddannet skuespiller og
fortæller i et enkelt, medrivende og billedskabende sprog, med varme, dybde og
humor.
Kontakt:
Tlf. +45 21201093
www.ellendahlbang.dk
bangellendahl62@gmail.com
Ellen Skov Birk
Ellen Skov Birk bor i Åbyhøj, er cand. pæd. i dansk, og hun har fortalt litteratur,
eventyr og bibelhistorier, som livsoplysning for børn og unge. Derud over er
Ellen litterær foredragsholder og fortæller romaner som Drageløberen og Karitas
uden titel til højskoledage og sognearrangementer. Fra rejser i Østafrika,
Mellemøsten og Cambodja fortæller Ellen livsskæbner og eventyr.
Kontakt:
+45 21742703
esb8320@gmail.com
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
Else Mathiassen
Else er forstander på Vestjyllands Højskole. En del af hendes virke er
fortællingen, det vil sige: den mundtlige fortælling. Fra den nordiske mytologi og
tusind og en nat over ”Grundtvig set med kvindeøjne” til egne og andre
almindelige og ualmindelige livshistorier. Det er typisk for hende på den måde at
blande og perspektivere kulturerne i hinanden, på samme måde som dans, teater
og fortælling blandes og perspektiverer hinanden.
Kontakt:
www.elsemathiassen.dk
em@vestjyllandshojskole.dk
Erik Møller Pedersen
Erik Møller Pedersen er skuespiller/historiefortæller. Erik fortæller levende,
og efter 40 år i børneteatrets tjeneste, hygger han sig nu med at fortælle - mest
for et voksent publikum. Erik har et stort repertoire og fortæller et bredt
spektrum af historier. Han lægger vægt på en velgennemarbejdet fremførelse,
så fortællingen gennem sin kvalitet - sit eget liv og puls, bliver en god
oplevelse for publikum. Titlerne spænder fra Adam og Eva og bibelske historier til eventyr med
kant, nordisk mytologi og anekdoter.
Kontakt:
Tlf. +45 24258283
info@teater83.dk

Gravers Graversen
Kontakt:
Tlf. +45 22587920
gg@graversgraversen.dk
Gunnar Madsen
Kontakt:
Tlf. +45 28580281
infor@madsen.it
Gunda Jørgensen
Gunda Jørgensen har været sognepræst i Vandborg og Ferring sogne siden
1973. I hendes arbejde og foredragsvirksomhed har Gunda brugt de bibelske
fortællinger på mange forskellige måder og har udgivet flere bøger med
fortællende prædikener (”Askelysningen” 1989, Kristtjørn” 1992,
”Paradisporten” 1997) samt en genfortælling af bibelhistorier om gamle
mennesker ”David og hans oldemor” 2000. Arbejdet som præst har været
inspirationen til fortællevirksomheden.
Kontakt:
Tlf. +45 97836326
gjoe@km.dk
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
Henrik Kjærsgaard-Jensen
Historiefortælleren Henrik Kjærgaard-Jensen blander fantasi og virkelighed på
en måde, så man gang på gang må udbryde ”Det’r da løgn!” Hvad har han gang
i, når han driver rundt på ryggen i Det Indiske Ocean, eller når han går tur med
sin ven gedden fra Gudenåen? Henrik bruger sit eget liv som udgangspunkt for
sine historier. Nogle er ren fantasi, andre er selvbiografiske. Det kalder på smilet
og latteren, når han fortæller om sin tid blandt hippier i en andalusisk bjergby i
60’erne eller kikset bonderøv i Østjylland i 70’erne med 2CV og jord under
neglene. Bogudgivelse: Troldens Hat - og andre østjyske sagn om troldfolk,
2000.
Kontakt:
Tlf. +4527581141
hkjaergaardjensen@gmail.com

Iben Nagel Rasmussen
Skuespiller, instruktør, lærer og forfatter, datter af Halfdan Rasmussen og Ester
Nagel. Startede i 1966 som skuespiller på Odin Teatret i Holstebro. I 1983
stiftede hun teatergruppen ”Farfa” med skuespillere fra mange forskellige lande,
og fra 1989 har hun ledet det internationale teaterprojekt ”Vindenes Bro” med
skuespillere fra Latinamerika og Europa.
I 1986 fik Iben prisen som bedste skuespiller ved BITEF i Beograd, og i 1991
fik hun "Håbets Pris" i Danmark.
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/854/
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. Ali deltager også ved Festivalen i år.
Kontakt:
Tlf. +45 29265148
inger.mougaard@hotmail.dk
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
Ingrid Elgaard
Kontakt:
Tlf. +45 23929232
ingrid@leif-nyholm.dk
Ingrid Hvass
Historiefortæller og projektmager fra Vestjylland; har udforsket mundtlig
fortællekunst siden 1980’erne og gjort fortælling til sin levevej fra 2003. Ingrid er
kunstnerisk leder af fortælle-festivalen på Herregården Nørre Vosborg. I 2011
åbnede hun Fortælle Galleriet i Holstebro.
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.
Kontakt:
Tlf. +45 22172617
ingrid@ingridhvass.dk
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
Jens Peter Madsen
Jens Peter Madsen fortæller underholdende og eftertænksomme erindringshistorier og
frie fortolkninger af danmarkshistorie, bibelhistorie, litterære klassikere og
overleverede eventyr, fabler og skrøner for børn, unge og voksne. Det særlige ved
Jens Peter Madsens fortællestil er et skarpt øje for de billedskabende detaljer i
historierne, som sætter den indre billeddannelse i gang og som åbner for lytterens egne
erindringsbilleder og fantasi. Jens Peter Madsen er også digital storyteller, se mere på
www.digitalstotyteller.dk
Kontakt:
Tlf. +4550450247
post@jenspetermadsen.dk
www.jenspetermadsen.dk
Klezmerduo
Ann-Mai-Britt Fjord, musiker og fortæller, har dybe vestjyske rødder tilbage til
spillemændene Peder Pøhl og Fjordslægten, som gennem generationer har
fortalt historier hver gang, der bød sig en lejlighed. Sammen med sin mand,
Henrik Bredholt, har hun specialiseret sig i den stemningsfulde jødiske
festmusik KLEZMER fra Østeuropa. Tilsammen udgør de Klezmerduo, der
hvert år spiller over 100 koncerter herhjemme og i udlandet. Nu bliver
koncerterne ind imellem udvidet med ”Jødiske fortællinger”.
Kontakt:
Tlf. +45 50707017
klezmerduo@klezmerduo.dk
Lena Bjørn
Lena Bjørn har fortalt historier siden midt i 1990’erne. Til en start ”bare” for
fornøjelsen, men fra 1999 har hun mest brugt historiefortælling i organisationer og
på arbejdspladser. På festivalen fortæller hun historier fra de rejser til Afrika og
Afghanistan, hun har foretaget med sit teaterarbejde de senere år.
Kontakt:
Tlf. +45 22906359
mail@lenabjorn.dk
Lene Brok
Lene Brok - fortæller, fortællekonsulent, forfatter, cand. psych. har fortalt eventyr for
børn i mange år, og for voksne fortæller hun en skønsom blanding af myter, eventyr
og livsfortælling. Desuden deltager Lene med faglige oplæg på konferencer og
seminarer og afholder workshops og kurser i mundtlig fortælling. Lene har også
skrevet bøger om, hvorfor det er så godt at fortælle for børn – og barnet i den voksne.
Kontakt:
Tlf. +4538741855
lenebrok@gmail.com

Lene Skovhus
Lene Skovhus er dramaturg og fortæller med stor erfaring i at undervise især unge
i fortællekunst. Lene kan trykke på knapperne og starter fortællemaskinen, så der
kastes fantasi og billeder på dit indre fjernsyn. Hun fortæller gale og grufulde
historier og har udviklet et interaktivt fortællekoncept. Desuden er Lene sammen
med Anna Grethe Bech vært for en fortællecafé i Århus:
www.fortaellecafe.wordpress.com samt bestyrelsesmedlem i Foreningen
Vestjyske Fortællespor.
Kontakt:
Tlf. +45 40163032
leneskovhus@fabelfabrikken.dk
www.fabelfabrikken.dk
Leo Sofer
Leo Sofer er både en erfaren fortæller, underviser og vejleder. Leo Sofer har fortalt
folkeeventyr fra sit enorme repertoire på skoler overalt i England. I 1996 begyndte
han at komponere timelange fortællinger ”on the spot” og har siden fortalt disse
originale intuitive fortællinger i mange sammenhænge.
Kontakt:
www.leosofer.com
Lisbeth Holm Filtenborg
Nørre Vosborg har en særlig plads i Lisbeth Holm Filtenborgs hjerte. Første gang
Lisbeth fortalte her var i den gamle hestestald med betongulv, båse, spindelvæv i
krogene, buede lofter og halm på gulvet. ”Stedet blev stalden i Betlehem og i den
dunkle belysning med tilbageholdt åndedrag og skinnende øjne forsvandt tid og
sted. Fortid blev nutid. Det er fortællingens vigtigste kunst at få os til at SE, (for
vort indre blik), så vi kan HØRE og blive samtidig med. Den oplevelse vil jeg som
fortæller gerne formidle videre.” Lisbeth har en fortid som præst og højskolelærer
og er nu præst i Gauerslund (Børkop) mellem Vejle og Fredericia.
Kontakt:
Tlf. +4524973526
lhf@km.dk
Lise Marie Nedergård
Kontakt:
Tlf. +45 021682875
lise_marie_nedergaard@ofir.dk
Luna Rønning Østergaard
Luna R Østergaard har gået på uddannelsen for fortællekunst og har før medvirket
på festivalen på ungt spor
Kontakt:
Tlf. +45 60225747
luna.oestergaard@hotmail.com
Malene Bank
Kontakt:
Tlf. +45 50981389
2212mba@gmail.com

Mariane Josefsen
Mariane Josefsen er en erfaren fortæller, som kan få voksne til både at grine og
tænke over livet – og børn til at lytte med kuglerunde øjne. Hun har helt sin egen
fortællestil, som er en kombination af nordjysk sindighed og storbyens frækhed. I
år fortæller hun på festivalen uddrag af sin topaktuelle fortælleforestilling
"Kanel, kardemomme og kindkys - Damaskusfortællinger". Mariane underviser
desuden både børn og voksne i fortællekunsten. Mariane har arbejdet
professionelt med fortællingen siden 1999 og er medlem af Besttellers og
foreningen 1-2-3 Historier Nu! samt bestyrelsesmedlem i Vestjyske Fortællespor.
Kontakt:
Tlf. +45 33573146
historiedamen@mail.dk
www.historiedamen.dk
Marianne Christensen
Marianne Christensen er historiefortæller og terapeut. Hun fortæller levende og
engageret, kan tryllebinde et publikum uanset om det er ’eventyr’ fra hele verden
eller hendes eget liv. Livsfortællinger og fortællinger som helende kraft er et
tema, der har optaget hende gennem mange år og er genstand for stadig
fordybelse såvel i fortællingerne som i hendes terapeutiske praksis.
Kontakt:
Tlf. + 4530254774
mach@oncable.dk
Margit Larsen
Kontakt:
Tlf. + 45 21825512
gammelbyvej@tiscali.dk
Mikkel Leimand
Kontakt:
Tlf. +45 42799771
mleimand@gmail.com
Nanna Østergård Nøhr
Kontakt:
Tlf. +45 61286868
gbak_aase@ofir.dk
Neel Holm
Neel Holm blander og blender lystigt fantasi og virkelighed, nyt og gammelt, når
hun med stemme, mimik og krop skaber de blide, muntre og skrækindjagende
billeder, der får fortællinger til at leve og folde sig ud. Neel har en forkærlighed
for folkeeventyr, men skaber og stjæler fortællinger i alle genre. Neel Holm har
en baggrund som skuespiller og er uddannet lærer. Hun hæver sin røst som
formidler i skoletjenesten i Den Gamle By i Århus, som underviser på skoler og
som historiefortæller.
Kontakt:
Tlf. +45 29806758
nelus@worldonline.dk

Pernille Overø
Pernille Overø har danset, siden hun var barn i Holstebro og har uddannet sig over hele
verden. Pernille har stiftet ”Worlddance” og skaber fortællende danseforestillinger. ”Mit
arbejde i Worlddance er rodfæstet i en 20 år lang undersøgelse af, hvordan mennesker
gennem dans forbinder os, med det vi er, og de potentialer vi rummer. Jeg er danser for at
undersøge det, jeg ved; at dansen opfylder en vigtig funktion, i relation til den kultur, den
er en del af og i forhold til det at være menneske.”
Kontakt:
Tlf. +45 27129973
pernille@worlddance.dk
www.worlddance.dk
Jens Balder, musiker
Trækbassunist og meget andet.

Per Høgh
Kontakt:
Tlf. +45 20418781
per.hoegh@rksk.dk
Pernille Stockfleth
Pernille Stockfleth er en levende fortæller, der igennem en årrække har fortalt
vidt og bredt over hele landet. Hun er medlem af Besttellers, Lytterrytter og
Improgruppen. Hun underviser i historiefortælling sammen med Mariane
Josefsen, og de to har sammen dannet foreningen 1-2-3 Historier Nu! Pernille er
professionel historiefortæller, og fortæller for det meste egne historier. Hun har
en meget bred palet, som spænder vidt: fra det urkomiske til det dybt alvorlige og
gribende. På dette års festival er hun fortællende vært på Lystløgner Aften.
www.levendefortaellinger.dk.
Kontakt:
Tlf. +45 30522842
pernille@levendefortaelling.dk
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
Ruth Kirkedahl
Kontakt:
Tlf. +45 97891337

Sophie Seidelin
Sophie Seidelin er født i 1942, tidligere højskolelærer og præst. Sophie bor i dag i
Vendsyssel tæt ved havet. I hendes slægt er fortællingen gået i arv på spindesiden
gennem generationer. Sophie vil i år fortælle om eventyrets vej fra forbandelse
til genopstandelse - fra 60’erne og frem til i dag på Nørre Vosborg (via
sommerhøjskoler, Folkemusik og færødansere). Sophie håber, at der kommer
nogle i Spisestuen, der sammen med hende kan huske, hvad det var der foregik i de
stærke brydningsår, indtil folkemusikken og fortællingen igen fik vind i sejlene.
Kontakt:
Tlf. +45 98992227
sophie@tornby.net
Søren Christensen
Kontakt:
Tlf. +45 97895050
stamphoejvej29@hotmail.com
Vibeke Svejstrup
Vibeke Svejstrups vej ind i fortællingens univers begyndte med historierne fra
Vibekes eget liv, og det er hendes vigtigste fokus som fortæller. At fortælle for
børn og få andre til at fortælle for børn er en væsentlig side af Vibekes arbejde
som kursusleder og fortællekonsulent. I Randers arrangerer hun
”Baggårdsfortællinger” og ”Fantastiske fortællinger” for både voksne og børn i
Helligåndshuset (en af midtbyens mange middelalderbygninger).
Kontakt:
Tlf. +45 40416523
vibrasvejstrup@gmail.com

