Fortællere på Nr. Vosborg 2015
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 skal jeg fortælle ”Evald Tang
Kristensen og Nørre Vosborg”
Kontakt:
mail@annamariehelfer.dk
www.annamariehelfer.dk
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

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 Mathiasen udgår af programmet.
I stedet fortæller
Michael Kirkegaard fra Nordvestjyllands Højskole.
Michael Kirkegaard er danser. Han dimitterede fra Den frie
Lærerhøjskole i 2004 og har undervist på højskoler lige
siden. Desuden er han med i landsudvalget DGI dans og
musik. Han har undervist på stævner og laver
efterskoleprojekter med dans.

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
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 forestillingsbilleder 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
Jeg er medlem af Limfjordsteatrets fortællekreds. Min ambition er
at fortælle historier, der fanger og maner til eftertanke, måske
flere dage efter. Lige som en god film man har set og ikke kan
slippe. Mit forlæg er ofte litterære noveller, som jeg udfolder, og
sætter i en anden nutidig sammenhæng så det rammer os
moderne mennesker og vores nuværende situation.
Hvis jeg slipper ud af Fangekælderens grusomheder, kan jeg også
opleves i Spisestuen sammen med Jens Peter Madsen til ”Flere
ufine karlekammerhistorier”
Kontakt:
kurtthinggaard@gmail.com
www.kurtthinggaard.dk

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

Mariane Josefsen
Mariane har været historiefortæller gennem mange år. Mariane
har et bredt repertoire for både voksne og børn. Sidste nye
skud på stammen er hendes forestilling: ”Tårefabrikanten”.
Mariane underviser 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
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

Pernille Stockfleth
Pernille er en blændende fortæller, som både mestrer det urkomiske 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

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

Brita Haugen
Brita Haugen har lige siden barndommen været fascineret af fortællingen.
”Jeg dansede, legede og dramatiserede altid de historier, jeg
hørte, ligesom de fleste børn vist gør. Men jeg blev ved og ved .
. . Det gør jeg også nu, efter et voldsomt trafikuheld, der
heldigvis ikke kostede mig livet, men mange måneders hvile og
genoptræning, som jeg - det lyder måske underligt - i dag, ikke
ville have undværet.”
Mød Brita i Riddersalen og hør om ”Den dag da Fortællingen
ændrede Verden”.
Kontakt: www.britahaugen.dk

Henrik Kjærgaard
Henrik Kjærgaard er mangeårigt medlem af Randers Fortællerne og har fortalt for
børn og voksne i utallige sammenhænge. Han er en erfaren og
frygtløs fortæller.
I sine historier tager han ofte udgangspunkt i egne oplevelser, men
så finder han pludselig ”hullet” ind til eventyrets verden og tager sit
publikum med. Hvad har han f. eks. gang i, når han flyder rundt på
ryggen ude midt på det Indiske Ocean og støder ind i et gammelt
krydstogtskib? Kan man stole på den mand? Kan det virkelig passe,
at han har mødt troldene?
Kontakt: hkjaergaardjensen@gmail.co

Nina Stenshøj
Nina Stenshøj tilbyder en bred vifte af fortællinger. Nordiske myter og sagn.
Traditionelle og moderne eventyr. Gammel og ny litteratur.
Nina har arbejdet terapeutisk med fortællinger og fortæller
livshistorier. Fortællinger med følelser, tro håb og kærlighed
samt de 7 dødssynder. Fortællinger, der får os til at le og
græde. Fortællinger til eftertanke.
Nina er en levende, engageret og overbevisende fortæller.
Kontakt: nina.stenshoj@gmail.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

Peter Barner-Rasmussen

Peter Barner-Rasmussen bor i Muldbjerg, Hover sogn i
Vestjylland, og har boet mange steder i sit liv. Siden
2013 er han en del af Vestjyllands Fortællere, og han er
medlem af bestyrelsen for Fortælle Galleriet i Holstebro.
Som vikingerytter igennem mange år levendegør han
vikingetidens nordiske myter og sagn. Evald Tang
Kristensens jyske fortællinger er en anden del af et
repertoire, som også rummer andre tænksomme
fortællinger med filosofisk tvist.
Kontakt:
vikingerytteriet@gmail.com

Knud Jacobsen

Knud Jacobsen - manden der sammen med Ingrid Hvass og
Lene Skovhus skabte den allerførste fortællefestival på Nørre
Vosborg.
Knud har i høj grad været med til at præge festivalen med sin
kærlighed til de bibelske fortællinger, og når han træder frem
foran publikum, så kan man kun blive opslugt af den store
mands stemme
og den stemning, han formår at sætte tilhørerne
Kontakt:
97491549
i.
Mette Møller Eriksen
Mette Møller Eriksen er uddannet lærer og fortæller. Mettes foretrukne
genrer er eventyr og myter, som hun fortæller glad, godt og gribende.
Gennem sin fortælling levendegør Mette eventyrenes og myternes
billedsprog og univers for både børn og voksne.
mettemoeller03@yahoo.dk

Erik Lindsø
Erik Lindsø er forfatter, kulturjournalist og højskolemand og en af
landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere.
Erik Lindsø fortæller muntre historier, der med humorens bid sætter
tilværelsen under lup.
Han har været forstander på Rønshoved Højskole, programvært i
Danmarks Radio og redaktør af Højskolebladet og Kulturmagasinet
Grænsen.
Erik Lindsøs seneste bog er:” Livet er i det mindste en historie værd”.
erik@folkeakademiet.dk
Dorte Futtrup.
“Hun kan fortælle, så tid og sted forsvinder!” Professionel fortæller
siden 1990 med et bredt repertoire for alle aldersgrupper. Desuden
forfatter, foredragsholder og underviser i fortælling og narrative
processer med fortælleropgaver overalt i Danmark, Norden, New
York, Berlin, Beijing og Buenos Aires.
Kontakt:
df@dortefuttrup.dk

Kasper Sørensen:
Er en fortællende samfundsbeskuer, der jonglerer med ordene og
puster flammende liv i historierne. Kasper Sørensens kendetegn er
energi, dynamik, improvisation og sprudlende livsglæde. Han fortæller
nærværende og intenst, billedrigt og letflydende. Kasper kan fortælle,
så hjertet ler, og ørerne er ved at falde af, hvad end du er barn eller
voksen.
Kontakt:
kasper@fortaellekunsten.dk
Annemarie Krarup
Annemarie Krarup er professionel historiefortæller, sanger og
musiker.
Annemarie har fortalt, sunget og spillet for både børn og voksne i
gennem flere år; hun er blandt andet kunstnerisk leder af
fortællefestivalen på kanten af havet på Vikingeskibsmuseet i
Roskilde samt medstifter af landsforeningen Fortællere i Danmark
Kontakt:
annemariekrarup@gmail.com

Lone Rahbek
Lone Rahbeks foretrukne område er primært myter fra hele verden.
Men hun fortæller også gerne eventyr. Undertiden laver Lone større
projekter, hvor hun integrerer billeder i sine fortællinger. Lone Rahbek
er tilknyttet Fortællegalleriet i Holstebro og fortællegruppen Vestjyske
Fortællere.
Kontakt: 25365535

Lene Skovhus:
Dramaturg og fortæller, stor erfaring i at undervise i
fortællekunst. Lene Skovhus kan trykke på knapperne og starter
fortællemaskinen, så der kastes fantasi og billeder på dit indre
fjernsyn. Fortæller gale og grufulde historier og har udviklet et
interaktivt fortællekoncept.
Medvirker ved åbningen af jubilæumsfestivalen 2015.
Kontakt:
4016303
Ruth Kirkedal
Ruth Kirkedal har været friskole- og højskolelærer, er foredragsholder
og fortæller.
I sin fortælling spænder Ruth Kirkedal vidt. Legender og myter, og
spændende menneskers livshistorier er ofte på hendes program.
”Havnegadehistorier fra Thyborøn” er Ruths helt særlige speciale.
Kontakt:
97891337

