Mailteksten til pressemeddelelsen:

Kristeligt Dagblad:

Til Redaktionen
Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg den 12. og 13. september 2015 – Alle Tiders Fortællinger –
10 års jubilæum

Vedhæftet sender vi pressemeddelelse om festivalen.
For 10. gang arrangeres der fortællefestival i Vestjylland. En kulturbegivenhed, som giver genklang landet
over.
Fortællere fra hele landet mødes på Nørre Vosborg, hvor fortællingerne lever mellem fortællere og
publikum i stedets eventyrlige rammer.
Hele weekenden kan publikum vælge fra programmets overflødighedshorn af fortællinger. Der fortælles
sideløbende i 4 – 5 af Nørre Vosborgs stemningsfulde rum.
Det er en særlig glæde, at vi netop i år, kan runde festivalen af med Erik Lindsø. Det er første gang Erik
Lindsø fortæller på festivalen. Det er vigtigt, at han er med i år, for om nogen er Erik Lindsø en fornem
udøver af fortælling. Både som mundtlig fortæller og i sit forfatterskab er Erik Lindsø med til at understrege
vigtigheden af at bære fortællingerne med ind i fremtiden.

Vedhæftet billede af Kasper Sørensen og Erik Lindsø.
Venlig hilsen
Vestjyske Fortællespor

Venlig hilsen
Vestjyske Fortællespor

Thisted Dagblad:

Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg den 12. og 13. september 2015 – Alle Tiders Fortællinger –
10 års jubilæum

Vedhæftet sender vi pressemeddelelse om festivalen.
For 10. gang arrangeres der fortællefestival i Vestjylland. En kulturbegivenhed, som giver genklang landet
over.
Fortællere fra hele landet mødes på Nørre Vosborg, hvor fortællingerne lever mellem fortællere og
publikum i stedets eventyrlige rammer.
Hele weekenden kan publikum vælge fra programmets overflødighedshorn af fortællinger. Der fortælles
sideløbende i 4 – 5 af Nørre Vosborgs stemningsfulde rum.
Mette Møller Eriksen, Thisted debuterer på festivalen i år. 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. Mette er også aktiv i fortællekredsene: Vestjyllands Fortællere i Holstebro og i Limfjordsteaterets
Fortællekreds i Nykøbing.
Det er en særlig glæde, at vi netop i år, kan runde festivalen af med Erik Lindsø. Det er første gang Erik
Lindsø fortæller på festivalen. Det er vigtigt, at han er med i år, for om nogen er Erik Lindsø en fornem
udøver af fortælling. Både som mundtlig fortæller og i sit forfatterskab er Erik Lindsø med til at understrege
vigtigheden af at bære fortællingerne med ind i fremtiden.

Vedhæftet billede af Mette Møller Eriksen.
Venlig hilsen
Vestjyske Fortællespor

Skive Folkeblad:

Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg den 12. og 13. september 2015 – Alle Tiders Fortællinger –
10 års jubilæum

Vedhæftet sender vi pressemeddelelse om festivalen.
For 10. gang arrangeres der fortællefestival i Vestjylland. En kulturbegivenhed, som giver genklang landet
over.
Fortællere fra hele landet mødes på Nørre Vosborg, hvor fortællingerne lever mellem fortællere og
publikum i stedets eventyrlige rammer.
Hele weekenden kan publikum vælge fra programmets overflødighedshorn af fortællinger. Der fortælles
sideløbende i 4 – 5 af Nørre Vosborgs stemningsfulde rum.
Ruth Dein og Else Christensen fra Skive er gamle kendinge på festivalen. Hver på deres måde er de med til
at udbrede fortælling som kunstart i Midt- og Vestjylland. De fortæller begge ofte på dialekt.
Ruth Dein er medlem af dialektgruppen på Jenle, og fortællekredsene: Vestjyllands fortællere i Holstebro
og Viborg fortællekreds.
Else Christensen er medlem i Vestjyllands fortællere i Holstebro. På Kulturkanalen har Else Christensen
været vært for flere interviews med fortællere.
Det er en særlig glæde, at vi netop i år, kan runde festivalen af med Erik Lindsø. Det er første gang Erik
Lindsø fortæller på festivalen. Det er vigtigt, at han er med i år, for om nogen er Erik Lindsø en fornem
udøver af fortælling. Både som mundtlig fortæller og i sit forfatterskab er Erik Lindsø med til at understrege
vigtigheden af at bære fortællingerne med ind i fremtiden.
Vedhæftet billeder af Else og Ruth.

Venlig hilsen
Vestjyske Fortællespor

Viborg Dagblad:
Til Redaktionen
Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg den 12. og 13. september 2015 – Alle Tiders Fortællinger –
10 års jubilæum

Vedhæftet sender vi pressemeddelelse om festivalen.
For 10. gang arrangeres der fortællefestival i Vestjylland. En kulturbegivenhed, som giver genklang landet
over.
Fortællere fra hele landet mødes på Nørre Vosborg, hvor fortællingerne lever mellem fortællere og
publikum i stedets eventyrlige rammer.
Hele weekenden kan publikum vælge fra programmets overflødighedshorn af fortællinger. Der fortælles
sideløbende i 4 – 5 af Nørre Vosborgs stemningsfulde rum.
Johannes Thomsen og Ruth Dein fra Viborg Fortællekreds er gamle kendinge på festivalen.
Hver på sin måde er de to med til at udbrede fortællekunsten.
Johannes Thomsen er sallingbo med sin særlige præsentation ”bondefødt og kvajet opdraget”. Han bringer
sine lyttere, børn som voksne rundt i hele fortællingens univers.
Foruden Viborg fortællekreds er Ruth Dein medlem af dialektgruppen på Jenle og Vestjyske fortællere i
Holstebro.
Det er en særlig glæde, at vi netop i år, kan runde festivalen af med Erik Lindsø. Det er første gang Erik
Lindsø fortæller på festivalen. Det er vigtigt, at han er med i år, for om nogen er Erik Lindsø en fornem
udøver af fortælling. Både som mundtlig fortæller og i sit forfatterskab er Erik Lindsø med til at understrege
vigtigheden af at bære fortællingerne med ind i fremtiden.
Vedhæftet billede af Ruth og Johannes.

Venlig hilsen

Vestjyske Fortællespor

Morsø Folkeblad:

Til Redaktionen
Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg den 12. og 13. september 2015 – Alle Tiders Fortællinger –
10 års jubilæum

Vedhæftet sender vi pressemeddelelse om festivalen.
For 10. gang arrangeres der fortællefestival i Vestjylland. En kulturbegivenhed, som giver genklang landet
over.
Fortællere fra hele landet mødes på Nørre Vosborg, hvor fortællingerne lever mellem fortællere og
publikum i stedets eventyrlige rammer.
Hele weekenden kan publikum vælge fra programmets overflødighedshorn af fortællinger. Der fortælles
sideløbende i 4 – 5 af Nørre Vosborgs stemningsfulde rum.
Fra Mors medvirker Kurt Thinggaard og Annelise Nielsen. De er begge gamle kendinge på programmet.
Begge sidder i bestyrelsen i foreningen Vestjyske fortællespor og er dermed tæt inde i projektledelsen, som
bestyrelsen står for i nært samarbejde med Nørre Vosborg.
Lokalt er såvel Kurt som Annelise med Limfjordsteaterets Fortællekreds. I kredsen mødes en gruppe
mennesker med kærlighed til den levende fortælling. En gang om måneden holder gruppen workshop, men
fortællerne tager også ud enkeltvis eller flere sammen og deler deres fortællinger med publikum.
Senest ved to velbesøgte arrangementer i ”Antjes eventyrlige have” under kulturmødet.
Det er en særlig glæde, at vi netop i år, kan runde festivalen af med Erik Lindsø. Det er første gang Erik
Lindsø fortæller på festivalen. Det er vigtigt, at han er med i år, for om nogen er Erik Lindsø en fornem
udøver af fortælling. Både som mundtlig fortæller og i sit forfatterskab er Erik Lindsø med til at understrege
vigtigheden af at bære fortællingerne med ind i fremtiden.

Vedhæftet billede af Kurt Thinggaard og Annelise Nielsen.
Venlig hilsen
Vestjyske Fortællespor

