med levende ord og krop
Fortællefestival
Vestjylland startede i
2006 på Nørre Vosborg
og har siden udviklet sig
til en årlig begivenhed i
september måned i
Vestjylland.
En særlig ånd
Mariane Josefsen, der de sidste to år
har været kunstnerisk leder for Fortællefestival Vestjylland siger: ”Fortællefestival Vestjylland er Danmarks
ældste fortællefestival og er for mig
en helt særlig festival. Her lever fortællingerne i et unikt samspil med de
smukke rammer og den helt særlige
ånd mellem udefrakommende kunstnere og lokale fortællere. Det synes,
som om den vestjyske natur og det
vestjyske sindelag er en god grobund
for kreativitet, kunst og kultur.”

En eventyrlig ramme
Herregården Nørre Vosborg er rammen om de mange fortællinger. Der
fortælles i Riddersalen, i det gamle
herregårdskøkken, i de smukke stuer,
i borggården, i højremsladen og i
den store sydlade. Herregårdens
mere end 700 år gamle rødder er
med til at give fortællingerne vinger.

Overnatning
Der er mulighed for overnatning på
Nørre Vosborg, der har 56 værelser,
men da halvdelen er reserveret fortællerne, skal man være hurtig med
bestillingen. Men der er andre overnatningsmuligheder, se på nettet under Bed and Breakfast Vemb, eller
kombiner med en tur i sommerhus eller på campingplads.

Herregården Nørre Vosborg ved fortællefestivalen 2013. Foto: Kis Thesbjerg.

Fortællefestival Vestjylland 2014
13. - 14. september 2014
Noget gammelt, noget nyt,
noget lånt og noget blåt.
Lørdag den 13. september kl. 13.30
til søndag den 14. kl. 16.00.
Billetter kan købes på www.nrvosborg.dk eller ved indgangen.
Entré: En dag: 175 kr. (voksen) / 75
kr. (børn). Lørdag aften: 100 kr. / 50
kr. To dage: 275 kr. / 125 kr.
10% rabat ved køb inden 1. august.
Festivalen kan følges på facebook
på Fortællefestival Vestjylland.
Program: www.nrvosborg.dk og på
foreningens hjemmeside
www.vestjyske-fortaellespor.dk
Sted: Herregården Nørre Vosborg,
Vembvej 35, 7570 Vemb.

Deltagelse og publikum
Mange deltager begge dage, andre
kun en. Om lørdagen kan man spise
‘brændende kærlighed’ sammen med
fortællerne og deltage i aftenprogrammet.
Publikum er folk, der sætter pris
på en kulturel oplevelse med hjerte.

Mange har i forvejen en reference til
fortællingen, enten gennem arbejde,
studium eller gennem oplevelser i
kulturlivet. Her kommer gamle som
unge, familier med større børn, teenagere og studerende, men hovedparten af gæsterne er + 40.
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Årets fortællefestival
Festivalens kunstneriske leder,
historiefortæller Mariane Josefsen
(www.historiedamen.dk) fortæller
om året begivenhed:
– Årets tema er ”Noget gammelt,
noget nyt, noget lånt og noget
blåt”. Den bryllupskyndige vil vide,
at dette er, hvad bruden skal bære
til sit bryllup. Så kærligheden, både
den mulige og den umulige vil
være at spore i programmet. Vi byder på et program med ældgamle
og spritnye fortællinger, tyvstjålet
kærlighed og blå anemoner, strømpebånd og oceaner.

Jan Blake.

– Vores internationale gæst – en
af Europas bedste fortællere, Jan
Blake, fortæller eventyr, så englene
synger, – og ofte inviterer hun selv
publikum til at synge med: Jan Blake er en stjerne, som må opleves.
– Lørdag aften byder festivalen
også på den internationalt kendte
Margrethe Højlund, der har premiere på en ny forestilling ”fra Ham
til H(i)nde”.
– Der er en hel eftermiddag med
spøgelseshistorier i fangekælderen.
Der er ”Karlekammerhistorier", og
Erik A. Nielsen fortæller ”Brylluppet i Kana”, Aske Ebbesen og Katja
Lange ”Nylavede historier fra Djævleøen”, Sophie Seidelin ”Om brudeskørter”, Ruth Dein” Hosekræmmeren” på dialekt. Der er en
åben scene, hvor du kan komme
og fortælle din egen historie.” – Og
meget, meget mere – se program.

– I år slutter vi af med en ”familiefest”. Her vil blive fortalt historier, sunget og spillet musik for brudeparret, og festivalgæsterne er inviteret med på en lytter.
Hvad betyder festivalen for
fortællerne selv?
– Fortællefestival Vestjylland er
for fortællerne både en platform,
hvor de kan fortælle og en mulighed for at få inspiration. En festival
af denne kaliber er med til at skabe
interesse for den mundtlige fortælling. Siden festivalen startede, har
fortællemiljøet udviklet sig kraftigt
– nu findes der fortællekredse i Skive, Holstebro, Lemvig, Viborg og
Herning. Det er tydeligt i hele landet, at mange fortællere efterhånden har arbejdet med fortællingen
længe, og resultatet ses. De er simpelthen blevet rigtigt dygtige!

Hvorfor fortælle mundtligt
i en multimedieverden?
Interview med Mariane Josefsen om fortællingens rolle og betydning.
Hvad er det, den mundtlige fortællingen kan?
– Fortællingen kan i sin helt enkle
form tage os med til verdens ende,
på eventyr, ind i et univers af sansninger og ikke mindst give os en rigtig god historie – og dem er der mange af – ja, noget for enhver smag.
Livsfortællinger – løgnehistorier – eksistentielle fortællinger – legender –
historiske fortællinger – eventyr og
skrøner. Fortællingen kan hjælpe os
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til at forstå verden både som den er
rent historisk eller på det mere følelsesmæssige og filosofiske plan. Gennem fortællingen kan vi opleve den
værste grusomhed, den smukkeste
kærlighed; vi kan leve os ind i en
historie og blive klogere på os selv
og verden.
– Fortælleren har sjældent andre
hjælpemidler end sig selv – sjælen,
kroppen og stemmen. Og så en forbasket god historie. Man skal ikke la-

de sig narre og tro,
at det er uden virkning.
– Den helt store magi opstår ofte i
mødet mellem fortæller, rummet og
publikum – publikum rives med af
fortællerens nærvær og ser historiens
handling for sit indre blik og bliver
derved selv medskabende.
Har den mundtlige fortælling stadig
en rolle at spille?
– I dag kan vi nå hele verden på net-

tet og i tv, men nærvær, sanselighed
og fantasier er fortsat et behov hos
mennesker. Et virkeligt levende menneske deler en historie, som hun/han
kender og er god til at fortælle. Lytteren følger med og får inspiration,
fortælleren tegner billeder, som lytteren selv farvelægger i sine helt egne farver. Sidehistorierne blomstrer,
mens man lytter, og hjernen arbejder
på højtryk med at følge historien.
Man er medskabende.
– Det er lidt som at læse en bog og alligevel en mere fælles, levende
oplevelse. Stemningen i rummet kan
være helt magisk og sitrende. Når det
er rigtigt godt, så oplever man ofte både magi, humor, næring og forståelse
for nye ting. Måske får man sat ord
på følelser og tanker, der svirrer rundt
i hovedet, og alt falder på plads.
– Eller man opdager måske, at
man ikke er den eneste, der føler eller tænker sådan – ser sit eget liv i
perspektiv og opnår en erkendelse af
de vilkår, som kendetegner menneskelivet. Og man kan tale om det
sammen bagefter.
Kan nutidens børn overhovedet koncentrere sig om en mundtlig fortælling?
– Ja, det er så absolut min oplevelse,
at børn fanges, hvis de møder en dygtig fortæller. Og det at opleve fortælling gentagende gange er med til at
give børn forståelsen af, at der er noget for dem at hente.
Netop den direkte kontakt giver
mulighed for at fange børnenes interesse. Man kan undervejs fornemme,
om børnene kan forstå handlingen,
man har som fortæller ikke en fast rolle, man kan skifte gear og inddrage
børnene mere eller mindre og lægge
niveauet, så det passer til lyttergruppen. Ofte viser det sig, at børn som
normalt har svært ved at sidde stille i
timerne, suger fortællingen til sig og
er helt overgivet til fantasiens verden.
Og man skal ikke tage fejl, børn
som lytter er aktive: I sin tid lavede

jeg interview med nogle børn om,
hvordan de så billeder, og en sagde:
”Det er, som om en filmstrimmel bliver vist foran mine øjne”. En anden
sagde: ”Det er som om, jeg har en
blyant inde i hovedet, der tegner alle
billederne”. Da vi senere talte om
personerne i historien, fortalte de også, hvordan de hver i sær havde givet
personerne deres særlige karakteristika. De havde simpelthen tegnet videre på personerne ud fra mine ord
og ikke mindst mit kropssprog og
min stemmeføring. Det er utroligt vigtigt for børn, at de får tillid til deres
egen skabertrang, deres egne billeder, og for mig er der ingen tvivl om,
at børn og voksne skabe, når de
hører historier.
Hvis man som lærer har lyst til at bruge fortællingen i det daglige skolearbejde, hvordan kommer man så i
gang?
– Har man en fortæller i maven, er
det altid godt at lade den indre fortæller få inspiration ved at lytte til andres fortælling. For eksempel ved at
tage på festival og opleve andres fortællinger og stilarter.
– Dernæst er lærere jo i den lykkelige situation, at de altid har et publikum lige ved hånden, som de kan
øve sig på. Fortæller man ofte for en
gruppe, vil de snart plage om at få en
historie, og udviklingen kan begynde
– for øvelse gør mester.
– Man skal starte med små fortællinger – noget, man selv holder af og
kan overskue. Jeg kendte en lærer,
som altid fortalte, hvad hendes kat
nu havde gjort om morgenen. Nogen
fortæller de store historiske begivenheder, som var det blot en god
historie. Andre har hver dag en ting
med, som de fortæller en historie
om.
– Eventyret ligger også lige til højrebenet. Der findes så mange dejlige
eventyr, som kan holde børn fanget
med deres fantastiske uhyrligheder.
Eventyr har den fordel, at de er lavet

Fortællefestival 2013. Foto: Kis Thesbjerg.

som en ramme, og man skal selv fylde billederne ud. Eventyrformen giver fortælleren en rød tråd, man kan
improvisere ud fra . I starten er man
måske mest fokuseret på at huske
handlingen, men efterhånden lærer
man at lade sig føre frem af historiens
egen dynamik og så kommer det helt
af sig selv. Måske kommer der snart
grove lyde ud af troldens mund, og
prinsessen skaber sig rigtigt prinsesseagtigt. Ja, selv en lille melodi kan
man få ideer til, når man står og fortæller eventyr, som man kender godt.
– At fortælle fra den frie fantasi er
også en mulighed. Nogle mennesker
er gode til at skabe karakterer som oplever alt muligt – det kan være sjovt
for børn at høre om, hvad ”Kurt Stjernesten” ville have gjort i forskellige
situationer. Igen er der andre, som
med det samme er i stand til at integrere børnenes ideer i en improviseret rammehistorie. Man kan godt
slippe taget i historien, for børnene
skal nok hjælpe med at få den hjem
igen og give historien den højere mening. Det sværeste er faktisk at begynde med at fortælle litteratur, og
dog er det ofte det, folk gør. Her kan
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– Der er også den mulighed, at lade
børn fortælle deres egne historier.
Hvordan kan skolerne bruge de professionelle historiefortællere?
– Hvis man er en gruppe, som gerne
vil arbejde med historiefortælling på
den ene eller den anden måde. Ja, så
vil jeg stærkt anbefale, at man hyrer
en professionel historiefortæller til at
lave et forløb. Vil man arbejde med
selv at blive en bedre fortæller, så er
det lærerne, som skal have et kursus.
Vil man have børnene til at fortælle, så
kan historiefortælleren vise og lære
meget fra sig ved at lave en workshop
med en gruppe elever. Læreren vil opdage nye sider af eleverne og få ideer
til at gå videre med.

Anno

man blive låst fast i bogens ordlyd, så
ens eget naturlige sprog ikke får frit
løb.
– Det vigtigste er, at man går ind i
fortællingens rum med børnene – skaber en situation, som børnene kan
genkende – nu skal der fortælles
historier! – og man skal ikke fedte
med sig selv, men give fortællelysten
frit løb. Det kan være godt, om man
har en partner, når man fortæller. En,
som sidder med børnene, så man
selv kan koncentrere sig om fortællingen. Her kan man lave teams med
en god kollega og hjælpe hinanden.
– Jeg er jo fortæller for den gode
histories skyld, og jeg vil stærkt anbefale at lade det lystbetonede og irrationelle fylde, når man arbejder med
fortælling. Morale, mål og den slags
skal nok finde sin form – hvis man
tør lade lysten drive værket.

Claudi Clausen

Bring stillingsannoncen i de tre fagblade, der tilsammen dækker friskolerne, de andre frie grundskoler og
efterskolerne med et samlet oplag på over 20.000. Du henvender dig kun ét sted og modtager kun én faktura.
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