Anna Grethe Bech

Ann-Louise Lauridsen

finder du i Karnapstuen lørdag kl. 14 i selskab med Inger Lodberg og
”Kællinger på Kanten”

er i Spisestuen lørdag kl. 16, hvor hun sammen med Vibeke
Svejstrup og Lene Brok tager dig med på ”En Eventyrlig Rejse”

Anna Grethe er nyt bestyrelsesmedlem i foreningen bag festivalen
og meget mere end det: ”Jeg fortæller folkeeventyr, gyserhistorier,
kvindefortællinger, men også litterære værker eks.vis af Blicher
samt fortællinger fra det store udland.”

Men – det er ikke det eneste sted, du kan finde Ann-Louise på
festivalen. Hun er også dybt engageret i børneprogrammet og
”Eventyrlige Fortællinger”, som er at finde i Kalvestalden søndag
kl. 12 og igen kl. 13. Ann-Louise spænder nemlig vidt og har fortællinger med til alle.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.fortaelleriet.dk eller annagrethe@fortaelleriet.dk

www.fabularum.dk eller ann-louisel@jubii.dk

Anna-Marie Helfer

Birte Mølgaard

kan du møde i Riddersalen lørdag kl. 14 ”Med Lagerlöf på Kanten”

kan du opleve i Agerumsladen lørdag kl. 16 sammen med Else
Christensen og ”Lykken venter lige om Hjørnet”. Søndag kl. 13 i
Karnapstuen er Birte i selskab med Ellen Skov Birk og ”På Kanten
mellem Gråd og Latter”.

Anna- Marie har været at finde på de danske fortællesceneri mange
år, hvor hun på skøn og finurlig vis har pustet liv i et bredt spektre af
fortællinger. ”Mine fortællinger må gerne blive lidt karske og
bramfri i tonen,” fortæller Anna-Marie. ”Jeg er bidt af
anakronismer, der sætter tingene i et nyt, overraskende lys. Og så elsker jeg at klæde
de forfængelige med de høje hatte af, så man kan se deres menneskelighed!”

Birte er lidt af en tusindkunstner og blandt andet med afsæt i den
finurlige virkelighed, hverdagens komik og tragedier skaber hun billeder på lærred
og/eller i hovedet på os, som lytter.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.annamariehelfer.dk eller mail@annamariehelfer.dk

www.birtemoelgaard.dk eller birtemlgaard@gmail.com

Anne M Nielsen

Ellen Skov Birk

er vært ved Fortællekøkkenets åbne scene lørdag kl. 14. Her
inviterer hun på kaffe - og giver du en historie med, så er der
”ævlekage” til!

fortæller i Spisestuen lørdag kl. 15 i selskab med Peter BarnerRasmussen ”På Kanten af det Uanstændige” og igen søndag kl. 13 i
Karnapstuen – her sammen med Birte Mølgaard ”På Kanten
mellem Gråd og Latter”

Anne er som kasserer med i bestyrelsen bag festivalen samt aktiv i
fortællegruppen ”Vestjyllands Fortællere”. Som fortæller er Anne
optaget af de fortællinger, der rører hende, og hun krydrer dem gerne med jysk
underfundighed.
Kontaktoplysninger:
anne.nielsen38@gamil.com

Else Christensen

Ellen favner bredt og rummer fortællinger fra ind- og udland, korte
og lange, som alle bliver leveret med varme og indlevelse.

Kontaktoplysninger:
esb8230@gmail.com

fortæller lørdag den 16. september kl 16 i Agerumsladen sammen med Birte Mølgaard
”Lykken venter lige om Hjørnet” og igen søndag kl 12 i selskab med Peter BarnerRasmussen - "På den Yderste Kant"
Else har en indre og smittende ro, der i hendes fortællinger fører tilhørerne sikkert i
havn - selv fra den yderste kant. Repertoiret spænder over både folkeeventyr,
noveller, sagn, livsfortællinger mm.
Kontaktoplysninger:
elseogbruno@gmail.com

Inger Brauner
er lørdag den 16. september kl 16 i Karnapstuen i selskab med
Ruth Dein, hvor de fortæller ”Når Grådighed tager over”. Søndag
kl 12 og kl 13 i Kalvestalden er Inger også at finde som en af
fortællerne i årets særlige børneprogram ”Eventyrlige
Fortællinger”.
Inger brænder for fortællinger - specielt for børn, men hun fortæller også gerne for
voksne. Begge dele gør hun med en inderlighed, der maner til eftertænksomhed.
Kontaktoplysninger:
inger.brauner@privat.dk

Hans Laurens

Ingrid Hvass

kan du møde lørdag den 16. september kl 15 i Riddersalen, hvor
han fortæller ”Valg” – historier om farlige valg.

finder du søndag den 17. september kl 13 i Riddersalen med ”I
Vand og på Land / Kærlighedens vilde Veje”

Hans er ny på festivalen, men bestemt ikke på de danske
fortællescener, hvor han siden 90’erne har gjort en kæmpe
indsats for den levende fortælling. Hans er en forførende fortæller, som forstår at
fange og fastholde sit publikum. Her er garanti for spænding.

Ingrid har med sin store lidenskab for den mundtlige fortælling
været og er fortsat en kæmpe kapacitet i det Vestjyske
fortællelandskab. Ingrid skaber med sine fortællinger oplevelser, der sætter dybe spor,
og du vil med garanti gå beriget derfra.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.laurens.dk eller hanslaurens@gmail.com

www.ingridhvass.dk eller ingrid@ingridhvass.dk

Husby Efterskole

Johannes Thomsen

deltager lørdag den 16. september kl 14 i Agerumsladen
med et hold elever, som fortæller ”Ung på Kanten” – om
stort og småt.

fortæller lørdag den 16. september kl 15 i Karnapstuen i selskab
med Kurt Thinggaard og "De marginaliserede" - og igen søndag kl
12 i Spisestuen sammen med Nina Stenshøj "Fortællinger på
Kanten af Horisonten"

Både sidste år og i år har Husby Efterskole afholdt workshops med dygtige fortællere
fra festivalen. Det har givet deres lærere og flere elever mod på selv at stå på de skrå
brædder, og det glæder os.

Johannes er - ifølge ham selv - bondefødt og kvajet opdraget, og
måske netop derfor er hans fortællinger er finurlige, muntre og stærke.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.husbyefterskole.dk

jhnnsthomsen@gmail.com

Kari Brinch

Kurt Thinggaard

fortæller søndag den 17. september kl 12 i Agerumsladen ”Helt
Kinesisk” – fortællinger om at balancere lige på kanten. Mellem
sjov og alvor. Mellem natur og kultur. Mellem liv og død.

finder du i Karnapstuen lørdag den 16. september kl. 15 i selskab
med Johannes Thomsen og ”De marginaliserede”. Søndag den 17.
kl. 13 i er Kurt i Agerumsladen - her sammen med Ruth Dein og
denne gang på dialekt ”På Fjandbomål og Thybomål”

Kari er en garvet fortæller, som har meget på hjertet – og det
mærkes. Kari er også formand for foreningen FIDA – Fortællere i Danmark, og her
brænder hun også igennem til glæde for fortællere landet over – amatører som
professionelle.

Kurt har også andre gøremål på festivalen; han er nemlig
bestyrelsesmedlem i foreningen Vestjyske Fortællespor, som for tredje år i
samarbejde med Nørre Vosborg arrangerer festivalen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.storytale.dk eller info@storytale.dk

kurtthinggaard@gmail.com

Klezmerduo

Lene Brok

kan du opleve søndag den 17. september kl 14 i Agerumsladen
med ”Ud på Kanten” – rundt omkring i verden tilsat musik og
fortælling.

fortæller lørdag den 16. september kl 16 i Spisestuen i selskab med
Vibeke Svejstrup og Ann-Louise Lauridsen ”En Eventyrlig Rejse”.
Søndag er Lene kl 12 og kl 13 i Kalvestalden med børneprogrammet ”Eventyrlige Fortællinger”

Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt har siden 1987
tilsammen med stor succes udgjort Klezmerduo. De har rejst over store dele af verden
med deres medrivende musik, sange og fortællinger. Nu er de tilbage i Vestjylland, og
det er der god grund til at glæde sig over.

Lene arbejder for at udbrede den mundtlige fortælling og har som fortællekonsulent
stor erfaring med fortællinger i skoler og daginstitutioner. Lene har også skrevet bøger
om, hvorfor det er så godt at fortælle for børn – og barnet i den voksne.

Kontakoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.klezmerduo.dk eller klezmerduo@mail.dk

www.lenebrok.dk eller lene.lisbeth.brok@gmail.com

Knud Jacobsen

Lise Marie Seidelin Nedergaard

kan du høre søndag den 17. september kl 14 i Karnapstuen med
”Bibelhistorie fortalt for børn og barnlige sjæle”

er lørdag den 16. september kl 15 i Agerumsladen og fortæller
”Det Utroligste” og andre kantede historier af H.C. Andersen.

Knud var med i opstarten af Fortællefestival Vestjylland, og det er
som altid en fornøjelse at have ham med. Knud er mere end i en
forstand en stor fortæller, og han fortæller store historier på en enkel og nærværende
måde, du sent vil glemme.

Lise Marie har eventyr i blodet, og hun er til daglig at finde i
Børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense. Hendes store erfaring med
fortællekunsten lader sig ikke skjule, og det er altid en medrivende fornøjelse at være i
hendes selskab.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

knud.j@dadlnet.dk

www.fabulo.dk eller lmned@odense.dk

Luna Rønning Østergaard

Nina Stenshøj

er søndag den 17. september kl 14 i Borggården og starter herfra
”Børnenes Fortælleløb”

fortæller søndag den 17. september kl 12 i Spisestuen i selskab
med Johannes Thomsen og ”Fortællinger på Kanten af
Horisonten”

Luna er ung fortæller med flere års erfaring og aktiv både som
vært og fortæller i Fortællecafeen, Århus, hvor hun på trods af sit
uskyldige udseende blandt andet fortæller løgnehistorier kamufleret som den
skinbarlige sandhed.

Nina er dybt engageret og ikke kun som fortæller, men også i
bestyrelsesarbejdet bag festivalen. Nina fortæller gerne til følelserne, men bare rolig –
hun skal nok føre dig sikkert gennem fortællingen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

luna.oestergaard@hotmail.com

nina.stenshoj@gmail.com

Margit Larsen

Per Worm

svæver over vandene, er alle steder og samler trådene, men er
svær at fange på billeder. Her er hun som nummer to fra
venstre sammen med bestyrelsen, som den så ud i 2016.

spiller, synger og fortæller søndag den 17. september kl 15 i
Agerumsladen ved den fælles afslutning ”Fra alle Kanter” – sange
om livet i underkanten såvel som overkanten.

Margit er formand for foreningen Vestjyske Fortællespor, og
det har hun været i en længere årrække til glæde for
foreningens medlemmer, bestyrelsen, ledelse, medarbejdere og frivillige på Nørre
Vosborg og ikke mindst de mange kunstnere, der gennem årene har medvirket på
festivalen.

Per kan få engle til at frydes og smådjævle til at more sig, når han
med jysk jordbundenhed og en gran ironi sætter ord på tanker om
hverdagens store og små begivenheder.
Kontaktoplysninger:
www.perworm.dk eller perworm@gmail.com

Maria Junghans

Peter Barner-Rasmussen

kan du høre søndag den 17. september kl 14 i Riddersalen med
”Ræk mig din hånd” – en fortælling om billedhuggeren Anne
Marie Carl-Nielsen og hendes mand komponisten Carl Nielsen.

finder du søndag den 17. september kl 12 i Spisestuen sammen
med Else Christensen og fortællinger om Terje og Sigrid ”På den
Yderste Kant”

Maria fortæller med en intensitet, der fører enhver, der lytter
med ind i det univers, som hun med ord så malende frembringer. Det er første gang,
at Maria fortæller ved festivalen, og vi glæder os.

Peter har som vikingerytter gennem flere år fortalt myter hentet
fra den nordiske mytologi, men han fortæller også gerne fra Evald Tang Kristensens
samlinger samt tænksomme fortællinger med filosofisk tvist.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.junghans.dk eller maria.junghans@gmail.com

vikingerytteriet@gmail.com

Peter Chand

Susan Ørum

is Saturday evening in Riddersalen telling “Grimms Sheesha” – a
beautiful and dark Indian version of some of the Grimm Stories.
Sunday at 12 o’clock you can find Peter again in Riddersalen,
where he is telling “What Indian Grandmothers Know”

er lørdag den 16. september kl 16 i Riddersalen og fortæller der
”Pingvinreglementet” – en personlig fortælling om livet på
kanten, der kredser om det magiske ottetal og det med at stå i
pingvin.

Peter has since 1999 entertained audiences all over Britain and
further with his tales from the Indian Subcontinent, and we are very happy to
welcome him at our festival at Nørre Vosborg.

Susan er københavnsk fortæller med fynske rødder. Den skæve humor i
Pingvinreglementet er karakteristisk for hende, og der bliver i fortællingen stillet
væsentlige eksistentielle spørgsmål som: Kan en som Susan lære at stå i pingvin?

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.chandstory.com or chandstory@tiscali.co.uk

www.enandenhistorie.dk eller susan@enandenhistorie.dk

Rune Green

Vibeke Svejstrup

er lørdag den 16. september efter aftenens åbning i Borggården
på scenen i Agrumsladen med ”Humor i Virkeligheden” – en
underholdende time med en af Danmarks sjoveste fortællere.

Fortæller lørdag den 16. september kl 16 i Spisestuen sammen med
Lene Brok og Ann-Louise Lauridsen ”En Eventyrlig Rejse”. Men –
Vibeke er også en del af firkløveret omkring børnefortællingerne
søndag kl 12 og kl 13 i Kalvestalden ”Eventyrlige Fortællinger”

Rune er en seriøs humorist, som vil og kan noget med sine
fortællinger – hans mission er nemlig at gøre din dag sjovere. Til hverdag arbejder
Rune som konsulent og foredragsholder både i det private erhvervsliv og i det
offentlige.

Vibeke har mere end 20 års erfaring som fortæller og underviser i
fortælling. Hun er – ligesom resten af firkløveret – optaget af fortællinger i
børnehøjde, men fortæller i øvrigt gerne for alle aldersgrupper.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.runegreen.dk eller konsulent@runegreen.dk

vibrasvejstrup@gmail.com

Ruth Dein
fortæller lørdag den 16. september kl 16 i Karnapstuen i selskab
med Inger Brauner og "Når Grådighed tager over". Søndag kl 13 i
Agerumsladen er Ruth sammen med Kurt Thinggaard "På
Fjandbomål og Thybomål".
Ruths fortællinger bliver leveret med stor respekt og jysk sindighed. Her hos
Fortællekonen fra Heden er ægtheden til at tage og føle på.
Kontaktoplysninger:
www.ruthdein.dk eller ruthdein@gmail.com

