
Flot fortællefestival på Nørre Vosborg den 14. – 15. september 2019 

 

I et nært samarbejde med herregården Nørre Vosborg arrangerer foreningen Vestjyske 

Fortællespor igen i år Fortællefestival Vestjylland d. 14. og 15. september 2019.  

Temaet for festival 2019 er BALANCEKUNST. 

Der er fokus på at skabe balance i naturen, mellem rig og fattig, mellem generationerne, når 

fortællerne indtager Nørre Vosborgs eventyrlige rammer i midten af september. I Riddersalen, 

Jomfruburet, Fangekælderen, Herregårdskøkkenet, og Agerumsladen lever fortællingerne mellem 

fortæller og publikum.   

Når man lytter til fortællerne, åbnes der op for den mangfoldighed af visdom, drømme, tradition, 

historie, fortid, nutid og fremtid, som fortællinger rummer. 

Professionelle og amatører fra hele landet mødes på Nørre Vosborg. Det går løs lige fra den 

festlige åbning lørdag med balancerende børn fra cirkusklubben i Idom og musik i Borggården til 

den fælles afslutning søndag kl. 15-16 med Klezmerduo. 

 Programmet bliver afvekslende, sprudlende og underholdende. Man kan komme på en 

fortællevandring på 6 km. omkring Nørre Vosborg allerede lørdag formiddag. Senere kommer 

fortæller Lena Bjørn fra Samsø med Jørn Riels historier om barokke særlinge i Nordøstgrønland, 

islandske Maria Arnadottir og danske Dorte Futtrup leverer programmet NORDLYS – en buket af 

skæbnefortællinger fra hele Norden, og fortæller Marianne Christensen med harpespiller Niss 

Stricker optræder med musikfortællingen NÅR EVENTYRET ER SLUT – blot for at nævne nogle få 

eksempler fra det mangfoldige program. 

Om lørdagen vil der desuden være et program, som især henvender sig til unge. Elever fra Husby 

Efterskole vil bidrage med egne historier. Om søndagen vil der være et børneprogram med 

fortælleløb og en særlig scene for børn. 

På hjemmesiden: www.vestjyskefortaellespor.dk  vil dele af programmet blive offentliggjort, 

efterhånden som aftalerne falder på plads. Her kan man også finde billeder og information om 

tidligere års festivaler.  

Vi håber, det vil være en ide at tænke Fortællefestival Vestjylland ind i sensommerens program. 

Det endelige program er lige på trapperne og vil kunne ses på www.nrvosborg.dk og 

www.vestjyskefortaellespor.dk  samt på Facebook. Her er der oplysninger om priser og 

grupperabat.  

Hotel Nørre Vosborg vil stå klar med gode tilbud på frokost og/eller middag. 

Der er mange gode grunde til at lægge vejen forbi Nørre Vosborg i weekenden 14. – 15. 

september i år. 
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