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Fortællefestiva I Vestjylla nd
Fortællefestival Vestjylland på Nø?re Vosborg er Dan_
marks ældste Fortæl lefestival.

Siden 2006 har frivillige kræfter i foreningen Vestjy_
ske Fortællespor i samarbejde med Nørre Våborg ,[!ft
et fyrtårn af en festival, som er kendt over hele laidet.
Festivalen har iVestjylland skabt et unikt miljø for kunst_
formen fortælling.

Over årene har mere end 300 fortællere fra nær og
fjern fortalt på festivalen. Der har været 30 _ 40 fortæ-l_
lere (professionelle og amatører), der hvert år har delt
deres fonællinger med publikum. Der har typisk været
300 - 500 besøgende på en weekend.

Formålet med festivalen:. At udvikle og styrke fortællemiljøet og
mu I ighederne for fortæl lere.r At skabe en særlig scene, hvor publikum kan
møde fortællere og fortælling.

NørreVosborg er rammen om festivalen, som profilerer
heleVestjylland med dets mangfoldighed af fortællinger
og fortællere.
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Den mundtlige fortælling
Den mundtlige fortælling er den alleiældste kunstform
og en særlig kunstart.

I alle tider og i alle kulturer er der blevet fortalt. I nu_
tiden står fortællingen stærkt. Det fortællende element
lever og.er i udvikling kulturelt. Nu inddrages også
storytelling i virksomhedernes personale_ åg pådrktrd_
vikling.

Friskoler og fortælling
I friskolerne har fortællekulturen traditionelt stået stærkt.
Mange skoler holder fast i kulturen, men det er vigtigt,
at man også i friskoleverdenen holder fokus på atle'vare
og udvikle fortæl lekulturen.

_ I dag kan man arbejde sig til en diplomuddannelse i

fortælling på Den Frie Lærerskole. Det er godt, men for
de friskolefolk, der ikke har den mulighed) ligger der en

\-lp: mulighed for at hente inspiratr:on, viiå og fær_
dighed på fortællefestivalen og i den fortællekultui, der
udvikles og blomstrer i fortællekredse ud over landet.
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Fortælling i nutid og fremtid
I år har vi to markante højskolefolk på programmet: EIse

Mathiassen fraVestjyllands Hølskole og Erik Lindsø.

Else M. har været en del af festivalen i mange år, og

igennem sit arbejde på højskolen har hun været oB er

dybt involveret i arbejdet med at fastholde og udvikle
fortælling i nutiden.

Erik Lindsø fortæller på festivalen for første gang. Det
er vigtigt, at han er nred i år, for om nogen er Erik Lindsø

en fornem udover af fortælling. Både som mundtlig for-
tæller og i sit forfatterskab er Erik Lindsø med til at un-
derstrege vigtigheden af at bære fortællingerne med ind
ifrenrticlen.

EIse M. og Erik Lirrclsø har holdninger og kendskab til
fortællingens rolle og nruligheder i nutid og fremtid.

Projektledel sen er \/estjy,ske Fortæ I I espors bestyrel se i

nært sanrarbejcle nrecl Norre Vosborg.

Program
Festivalen åbner lordag den 12. september kl. 13:30 og

slutter sonclag rlen 13. kl. 15.

Hele det udtorlige llrogranl kan ses på:

www.vestj vske-fortae I I esltor. cl k > Festivalen.


