Fortællefestival fejrer 10 års jubilæum
Når herregården Nørre Vosborg i weekenden 12.-13. september 2015 slår de store porte og døre op
til lader og borgplads, riddersal og kælder, så bliver det med fortællingen som overskrift.
Fortællefestival Vestjylland markerer sit ti års jubilæum under overskriften ”Alle Tiders
Fortællinger”.
Nørre Vosborg er med sin historie og sin placering mellem hede og hav, mellem naturen og det
kultiverede landskab et naturligt omdrejningspunkt. Her har der været mødested for folk og fæ i
århundreder. Og i dag, hvor herregården fyldes med kultur, mødes folk til blandt andet festivaler for
fortællinger og musik.
Fortællefestival Vestjylland gennemføres i et samarbejde mellem Nørre Vosborg og foreningen
Vestjyske Fortællespor, og starten skriver sig tilbage til tiden før den store renovering af
herregården. Dengang var forholdene mere beskedne, men fortælleglæde og lysten til at høre en god
historie har aldrig ladet sig begrænse af de fysiske rammer.
Hvert år har haft et tema. Til jubilæumsfestivalen i år er valgt ”Alle Tiders Fortællinger” for at
spænde vidt genremæssigt, tidsmæssigt og geografisk. Fra Vestjylland til Persien. Fra
karlekammerhistorier til gysere. Eventyr og løgnehistorier. Nordisk saga og erotik. Hele
fortællingens vidtfavnende spektrum i fri dressur.
Festivalen har alle år budt på både de professionelle, der har fortællingen som levevej, og de
semiprofessionelle, der også har andre gøremål. Det har betydet en god vekselvirkning mellem
kendte og knap så kendte ansigter. Samtidig har festivalen også været åben for nye talenter. Den
gensidige tillid og respekt mellem fortællerne har smittet af på publikums oplevelser. Det har også
betydet, at festivalen med årene har vundet et godt ry. Og det står højt på mange fortælleres
ønskeseddel at blive udvalgt til den årlige festival på Nørre Vosborg.
To fortællere har været med alle årene, nemlig Anna-Marie Helfer og Inger Mougaard. Der er
gensyn med en gammel kending fra starten, nemlig lægen Knud Jacobsen, der var med til at starte
festivalen sammen med Lene Skovhus og Ingrid Hvass. Ingrid Hvass var i flere år festivalens
kunstneriske leder, og hun har i år lovet at stå for åbningsarrangementet.
Blandt debutanterne er Erik Lindsø og Kasper Sørensen, der er medstifter af Besttellers samt en af
hovedkræfterne bag fortællefestivalen på Kronborg. Jens Peter Madsen var udnævnt til årets fynbo
for et par år siden, blandt andet for hans engagement i Spoken Words festivalen i Odense. Ruth
Dein er netop udnævnt til månedens fortæller i landsforeningen Fortællere i Danmark. I alt 30
fortællere vil i weekenden indtage alle lokaliteter på herregården, fra fangekælder til riddersal.

