Anna Grethe Bech

Susan Ørum

og Helle Bøjlesen er i Agerumsladen søndag kl. 13. Her hylder de
folkemindesamler Evald Tang Kristensen ”Tillykke med de 175 år,
Evald”.

kan du høre lørdag kl.16 i Riddersalen med fortællingen
”Karruselmanden” – om Fejlfinderen Susse og Perfekte Trylle

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

Susan er københavnsk fortæller med fynske rødder, og hos hende
får du råt for usødet. Susans fortællinger er selvbiografiske,
usentimentale og humoristiske, men hvad der er op eller ned – det må du selv være
der for at finde ud af.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.fortaelleriet.dk eller annagrethe@fortaelleriet.dk

www.enandenhistorie.dk eller susan@enandenhistorie.dk

Anna-Marie Helfer
kan du opleve i Riddersalen lørdag kl. 14 med ”Sorg-Agre”

Fra alle os

Anna-Marie har været at finde på de danske fortællescener i 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!”
Kontaktoplysninger:

til alle jer

www.annamariehelfer.dk eller mail@annamariehelfer.dk

Anne M Nielsen
er vært ved Fortællekøkkenets åbne fortællescene lørdag kl. 14. og
igen søndag kl. 13 i De Linde Huset – hun vil nemlig så gerne høre
DIN historie.

Tusinde tak til….
ledelse, personale og de mange frivillige på Nørre Vosborg,
fortællere og musikere

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

Nina Stenshøj

og ikke mindst – tak til publikum!

Fortællefestival Vestjylland
er tilbage igen
14. og 15. september 2019
Annelise Nielsen

fortæller lørdag kl. 15 i Karnapstuen, og det gør hun sammen med Pernille Stockfleth –
Det ”glade” vanvid?
Nina fortæller gerne til følelserne, og måske er der virkelig vanvid bag titlen, men hun
og Pernille skal nok føre dig sikkert igennem fortællingen.
Udover at være dybt engageret som fortæller er Nina også med i bestyrelsesarbejdet
bag festivalen.
Kontaktoplysninger:
nina.stenshoj@gmail.com

er i Karnapstuen lørdag kl. 16 i selskab med Else Christensen og ”Fællesskab på godt
og ondt”
Søndag kl. 13 er Annelise i Kalvestalden
sammen med Kurt Thinggaard. Det er mest for børn, og det er ”En ternet pige, en
stribet dreng og en båløjet mis”
Annelise Nielsens kærlighed til den mundtlige fortælling mærkes både fra scenen, men
også fra kulissen, hvor hun gør et stort arbejde for at fremme fortællingen.
Kontaktoplysninger:
nielsen3@lic-mail.dk

Pernille Stockfleth

Annemarie Krarup

er lørdag kl. 15 i Karnapstuen og her i selskab med Nina
Stenshøj samt Det ”glade” vanvid?

kan du opleve i Riddersalen søndag kl. 14 sammen med
”Skamløse Eventyr” og andre perler fra Evald Tang Kristensens
samling.

Søndag kl. 13 er Pernille i Riddersalen, og her fortæller hun
”Roman og Ramons dæmoniske Dødsdrome”
Med Pernille er der ingen slinger i valsen; hun ved, hvor hun vil hen, så selvom det
måske kører i ring for Roman og Ramon, så har hun helt sikkert en plan.
Kontaktoplysninger:
www.levendefortaellinger.dk eller pernille@levendefortaellinger.dk

Annemarie har i samarbejde med svenske Mats Rehnman skrevet og i år udgivet
bogen ”Skamløse Eventyr” - bestemt læseværdig, men i Annemaries mundtlige
overlevering bliver fortællingerne tilsat et glimt i øjet, en undertone af skælm, et slag
med nakken og mere til af alt det, der gør fortællingen levende.
Kontaktoplysninger:
www.annemariekrarup.dk eller annemariekrarup@gmail.com

Peter Barner-Rasmussen

Bindestregsdanskerne

fortæller søndag kl. 14 i Karnapstuen sammen med Johannes
Thomsen. Det er gamle mænd med gamle historier; ”Mere af
det samme – eller noget andet”

Kan du møde og høre fortælle lørdag kl. 14 i Karnapstuen og
igen søndag kl. 12 i Agerumsladen – begge gange med
”Bindestregen knytter min identitet sammen”.

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.

Det er anden gang, at festivalen har fornøjelsen af at have besøg af tre af
Grænseforeningens Kulturmødeambassadører. De unge er flerkulturelle og fortæller
personlige beretninger om at finde og holde fast i en identitet i et liv med flere sprog
og kulturer. Forskelligheder? – ja, men så sandelig også fællesskaber.

Kontaktoplysninger:
vikingerytteriet@gmail.com

Camilla Boutrup Mathiasen
fortæller lørdag kl. 16 i Agerumsladen i selskab med Luna Rønning

Kontaktoplysninger:
mbs@graenseforeningen.dk

Margit Larsen

Østergaard og ”Prinsen på Tinder og andre Snapchats historier”
Søndag kl. 12 er Camilla og Else Christensen i Kalvestalden, og her er det med
”Eventyrlige Fortællinger” – mest for børn og deres voksne.
Camilla har trods sin unge alder deltaget på festivalen flere gange, og det er altid skønt
at være i hendes muntre og fortællende selskab.
Kontaktoplysninger:
camilla_mathiasen@hotmail.com

svæver over vandene, er alle steder og samler trådene, men er svær at fange på
billeder. Her er hun som nummer to fra højre sammen med bestyrelsen.
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.
Kontaktoplysninger:
margitgammelbyvej@gmail.com

Else Christensen

Mariane Josefsen

kan du møde lørdag kl. 16 i Karnapstuen, hvor hun sammen med
Annelise Nielsen fortæller om ”Fælleskaber på godt og ondt”

kan du finde i Spisestuen lørdag kl. 16, hvor hun er i selskab
med Johannes Thomsen og ”Èn for alle, alle for…?”

Søndag er Else i Kalvestalden kl. 12, og her fortæller hun og Camilla
Boutrup Mathiasen ”Eventyrlige Fortællinger” for børn.

Søndag kl. 12 er Mariane i Riddersalen, hvor hun fortæller
skønne historier fra Selma Lagerlöf.

Else har en indre og smittende ro samt et repertoire, der spænder over både
folkeeventyr, noveller, sagn, livsfortællinger mm.

Mariane er en garvet fortæller, som med jysk lune og dyb respekt fortæller om livet og
alt, hvad dertil hører.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

elseogbruno@gmail.com

www.historiedamen eller historiedamen@gmail.com

Else Mathiassen

Mimesis Heidi Dahlsveen

fortæller om ”Skæbne-møder” i Agerumsladen søndag kl. 14, og
det gør hun i selskab med Ingrid Hvass.

er lørdag aften kl. 20 i Riddersalen med fortællingen ”Hennes
sønn døde, og det gjorde også min”

Else er forstander på Vestjyllands Højskole og har i samarbejde
med Ingrid Hvass skabt Fortælle Akademiet, der netop i denne
weekend afslutter modul 1 med både kursisters og undervisernes fortællinger her på
festivalen. Når det regner på præsten, så drypper det – på os! Tak for det.

Heidi Dahlsveen er i fortællemiljøet verden over et anerkendt
navn, og da hun i denne uge har undervist på Fortælle
Akademiet, Vestjyllands Højskole har det været muligt for os at lokke hende til Nørre
Vosborg – og vi glæder os.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

www.elsemathiassen.dk eller em@vestjyllandshojskole.dk

www.dahlsveen.no eller heidid@oslomet.no

Kurt Thinggaard

Freja Ytting Helldén og Karen Samsø Engberg

fortæller i Kalvestalden søndag kl. 13, og det gør han sammen med
Annelise Nielsen. Det er mest for børn, og det er ”En ternet pige,
en stribet dreng og en blåøjet mis”

er tilsammen ”Vild Sild med Mild Dild”, og dem kan du møde
lørdag kl. 15 i Agerumsladen med ”Et Fælles Skab”.

Kurt har også andre gøremål på festivalen; han er nemlig
bestyrelsesmedlem i foreningen Vestjyske Fortællespor og indirekte årsag til
festivalens fortsatte beståen. Kurt skriver nemlig (med hjælp fra Annelise)
fondsansøgninger.

Det er første gang, at Freja og Karen deltager på festivalen, så det
vides endnu ikke med bestemthed, om de nu også er vilde sild.
Unge er de i hvert fald, og det er godt for fortællingens
mangfoldighed, så vi glæder os til at byde Freja og Karen velkommen til
Fortællefestival Vestjylland.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

kurtthinggaard@gmail.com

frejayh@gmail.com eller engbergkaren@gmail.com

Lise Marie Seidelin Nedergaard

Helle Asmild

er rosinen i festivalens pølseende. Det er søndag kl. 15, og det er
i Agerumsladen. Her synger og fortæller Lise Marie ”Helt som de
fleste”

finder du søndag kl. 12 i Karnapstuen med ”En Flygtnings
Fortælling”

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:

Helle har en helt særlige indgangsvinkel til en fortælling som
denne; hun har nemlig fået et nyt familiemedlem – en flygtning
fra Syrien. Det er en vigtig fortælling, Helle her er blevet givet, og hun forstår at
fortælle den videre med stor respekt.
Kontaktoplysninger:
www.helleasmild.dk eller helleasmild@hotmail.com

www.fabulo.dk eller lmned@odense.dk

Luna Rønning Østergaard

Helle Kappel Kjær

er lørdag kl. 16 i Agerumsladen i selskab med Camilla Boutrup
Mathiassen og ”Prinsen på Tinder og andre Snapchats historier”
Søndag kl 14 er Luna i Borggården og starter herfra ”Børnenes
Fortælleløb”

fortæller lørdag kl. 15 i Spisestuen i selskab med Ingelise
Dalberg ”Hør om sære skæbner i det gamle Rusland og i
Island”

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.
Kontaktoplysninger:
luna.oestergaard@hotmail.com

Søndag kl. 13 er de to i Karnapstuen – denne gang med ”Forskelligheder i ægteskab”
skæbnefortællinger fra Bornholm af Martin Andersen Nexø.
Både Helle og Ingelise er medlemmer af Ry fortællekreds; de har fortællingerne, og de
ved, hvordan de skal serveres.
Kontaktoplysninger:
helle.kappel14@gmail.com

Husby Efterskole

Ingrid Hvass

deltager lørdag kl. 14 i Agerumsladen med et hold elever,
som fortæller ”Ung i fællesskab”

kan du høre søndag kl. 14 i Agerumsladen i selskab med Else
Mathiassen og ”Skæbne-møder”

Det er tredje år i træk, at Husby Efterskole i samarbejde
med festivalen har afholdt workshops med professionelle fortællere, og det er andet
år, at de unge selv står på scenen med egne fortællinger.

Ingrid er med sin store lidenskab for den mundtlige
fortælling en kæmpe kapacitet i det vestjyske – nej, hele det danske fortællelandskab.
Senest er det Fortælle Akademiet, som hun i samarbejde med Vestjyllands Højskole og
Else Mathiassen netop har søsat. God vind herfra til undervisere, kursister og ikke
mindst til alle jer, der bare elsker en god fortælling.

Stor tak til Husby Efterskole for jeres bidrag til Forskelligheder og Fælleskaber.
Kontaktoplysninger:
www.husbyefterskole.dk

Kontaktoplysninger:
www.ingridhvass.dk eller ingrid@ingridhvass.dk

Ibrahima Sory Diallo

Johannes Thomsen

fortæller i Riddersalen lørdag kl. 15, og her handler det om
”Vigtigheden af at samarbejde på trods af forskelligheder”

fortæller lørdag kl. 16 i Spisestuen sammen med Mariane
Josefsen, og det er ”Èn for alle, alle for..?”

Ibrahima har kisten fuld af fortællinger; der er prinsesser,
onde stedmødre, kloge kameler, grådige hyæner og meget
mere. Noget er filosofisk, noget er frækt, noget er fantasi og noget er den skinbarlige
sandhed, men hvad der er hvad – det må du selv finde ud af.

Søndag kl. 14 er Johannes og Peter Barner-Rasmussen i
Karnapstuen med ”Mere af det samme – eller noget andet”

Kontakoplysninger:
Idiallo.ibrahimasory8@gmail.com

Johannes og Peter er tilsammen to gamle mænd, som fortæller gamle historier. Nu
håber vi bare, at de også kan huske dem! God fornøjelse...
Kontaktoplysninger:
jhnnsthomsen@gmail.com

Ingelise Dalberg

Klezmerduo

fortæller lørdag kl. 15 i Spisestuen i selskab med Helle Kappel
Kjær ”Hør om sære skæbner i det gamle Rusland og i Island”

og deres nye musikalske dokumentarfortælling er lørdag aften
kl. 20 i Riddersalen ”Oktober 43 – redningen af de danske
jøder”

Søndag kl. 13 er de to i Karnapstuen – denne gang med
”Forskelligheder i ægteskab” skæbnefortællinger fra Bornholm af Martin Andersen
Nexø.
Både Ingelise og Helle er medlemmer af Ry fortællekreds; de har fortællingerne, og de
ved, hvordan de skal serveres.
Kontaktoplysninger:
ingelisedalberg@gmail.com

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, og ingen kan vel bedre end dem
fortælle netop denne fortælling.
Kontakoplysninger:
www.klezmerduo.dk eller klezmerduo@mail.dk

Fortællefestival Vestjylland er tilrettelagt af
foreningen Vestjyske Fortællespor

Støt fortællefestivalen på
Nørre Vosborg og meld dig ind
Kontingentet er kr. 150,- årligt.
Uddannelsessteder, institutioner m.fl. kr. 300,Indbetal på konto 9607 6886450883 og husk at oplyse navn,
adresse, tlf.nr og mail adresse.
Følg festivalen på foreningens hjemmeside:
www.vestjyske-fortaellespor.dk eller på Facebook:
Fortællefestival Vestjylland

Bidragsydere 2018
Fonden Nørre Vosborg
Holstebro kommune
Skive kommune
Lemvig kommune

Fortællefestival Vestjylland

Spar Nord Fonden

8. og 9. september 2018

Ulfborg Sparekasses Fond

Fortællinger om Forskelligheder
og Fællesskaber

Færch Fonden

