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Bestyrelsens beretning  
fra marts 2019 - Oktober 2020  
 
 
Det har været et år præget af forberedelser og forandringer. Forberedelser til Nordisk Fortællese-
minar, og til næste års FEST-konference. 
I bestyrelsen har vi det forgangne år fortsat arbejdet med at forbedre FIDAs tilbud til medlemmerne 
og jeres muligheder for at få hjælp, vejledning, og få styrket jeres markedsføring af jeres arrange-
menter, store som små.  
 
Det er blevet lettere at reklamere for sine events via hjemmesiden og via Facebook. Nu kan I helt 
uden flaskehalse selv lægge jeres egne events på hjemmesidens forside, ved en enkelt mail sendt 
til den rigtige emailadresse.  
 
Det lignede sådan set et nogenlunde normalt år, måske med lidt større projekter i sigtelinjen, men 
ellers normalt. Så kom 11. marts, og verden blev en anden.  
 
For os i fortælleverdenen har det betydet, at der er sket store fremskridt på scenen for digital for-
tælling, digital undervisning og digitale netværksfora, hvor nogle af vores medlemmer har fået øje 
på mulighederne for uddannelse og vidensdeling i FEST-regi.  
 
Jens Peter Madsen og Carsten Legaards FORTÆLLETIME direkte med en ugentlig samtale om 
fortælling er blevet skabt, BestTellers fortælletid.dk har fået et boost pga. COVID-19, Beretteraka-
demiet skabte en version af Decameron anno 2020, da samfundet lukkede ned, og der er mange 
andre landet over, som har arbejdet med det digitale, nu hvor social afstand er blevet en del af 
vores hverdag.  
Dét har givet en masse ny viden, men også en forståelse af, hvor vigtigt det er at mødes ansigt til 
ansigt. En forståelse af, at vi ikke kan undvære at se hinanden uden skærme imellem os.  
 
Derfor var det også bestyrelsen magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kunne, for at Nordisk Fortæl-
leseminar blev gennemført på Vrå Højskole. På en tryg og sikker måde. På grund af diverse re-
striktioner og generel usikkerhed, blev det dog mere et “dansk fortælleseminar” end et nordisk, da 
mange af vores nordiske kollegaer og venner måtte blive hjemme.  
Det lave deltagerantal og den overhængende fare for aflysning medførte til gengæld, at højskolen 
fik mulighed for at søge penge til at kunne tilbyde pladser til en lavere pris for en gruppe af menne-
sker med bestemte økonomiske forhold. Og dét gjorde at helt nye mennesker fik øje på fortællin-
gen og vores forening. Set i dét lys er der lyspunkter, selv når vi må savne vores nordiske venner. 
En stort TAK til Peter for din ukuelighed og stædighed i den sammenhæng. Uden den var det nok 
ikke blevet til noget. Og tak til Pia og Søren fra Vrå Højskole for deres gæstfrihed og evne til at 
finde nye veje, når verden hele tiden ændrede spillereglerne og vores muligheder. 
 
Alt har dog ikke kunne gennemføres, og FIDA’s deltagelse på Kulturmøde Mors blev aflyst sam-
men med det meste af kulturmødet, der gik digitalt. Vi skulle have været bidraget med virke-
lighedsbaseret fiktion, der sætter fingeren på de ømme punkter og får publikum til at reflektere 
over livet.  
 
Bestyrelsens arbejde igennem året: Vi har mødtes virtuelt over Messenger cirka en gang om må-
neden, og med et fysisk internat, der denne gang strakte sig over en weekend, hos Peter og Nina i 
det skønne vestjyske plantageområde.  
Disse møder giver os mulighed for at lære hinanden bedre at kende og arbejde i dybden med stør-
re emner og lægge retningen for fremtiden.  
Vi blev forkælede af Peters kundskaber ud i madlavningen og i kendskabet til islandske heste, og 
de hyggelige omgivelser i hjemmet med udsigten og de mange fugle.  
 
Det var på dette internatmøde, at vi besluttede at oprette en arbejdsgruppe for FEST arbejdet, og 
Anne Marie Krarup og Bjarne Jensen kom med i gruppen i første omgang for at videreudvikle på 
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de rå idéer til konferencen. Den gruppe mødtes i det sene efterår hos Esther, hvor det var Jens, 
som stod for at forkæle os, mens vi arbejdede.  
 
Hen over sommeren 2020 har vi erkendt, at gruppen skal udvides i takt med, at vi kommer tættere 
på selve konferencen og den tilhørende festival i Juni 2021.  
 
Nationalt 
Vi har indgået samarbejde med Svendborg Bibliotek om en mini-uddannelse målrettet børne  
Inspiring Denmark - Incl. Ambassadørmøde 
 
Podcast - der er produceret i alt 16 podcast med månedens fortæller, som er tilgængelige på FI-
DAs hjemmeside. Projektet er afsluttet. 
 
FIDAs formand modtog WORDS udviklingspris for arbejdet med at få rettet de internationale øjne 
mod Danmarks fortællescene.  
 
Derudover har Maria Junghans besøgt WOODS festival, Randers Fortællerne, Vestjyske Fortælle-
spors Festival på Nørre Vosborg, hvor vi igen i år var så heldige at få lov at få mulighed for at tale 
om FIDA’s arbejde til fortællerne på festivalen i en samtale med Anna Grethe Bech.   
Formanden deltog også på Sagnlandet Lejres og Det Fortællende Teaters seminar i maj. 
Mens Esther Rützou var repræsentant for foreningen ved Fortælleakademiets symposium.  
 
Vi ønsker også i det kommende år i videst muligt omfang at komme ud til de forskellige fortælle-
grupper og kredse, for at høre, hvad I har af ønsker til foreningen, hvilke idéer vi kan hjælpe jer 
videre med og søge at styrke netværket på tværs af landet.  
 
En af de områder, vi har haft fokus på i år, er at hjælpe vores medlemmer med at finde de puljer I 
kan søge. Vi forsøger løbende at holde øje med hvilke puljer, der er at søge og melde det ud til jer 
både i nyhedsbreve og på FIDAs FB medlemsgruppe. 
 
 
Internationalt 
Møde med Nordisk Berättercentrum - Fyrtøjet og HCA center, Baggårdsteatret i September 
FEST i Kerkrade 
Dansk Tysk Samarbejde 
Nordisk Fortælleseminar i Finland – Kronoby i Österbotten en times fly nord for Helsinki. Peter tog 
derop. 
 
Medlemskabet af FEST Federation for European Storytelling har også givet FIDA mulighed for at 
deltage i de virtuelle foraer/ debatter som den europæiske organisation arrangerer med god mulig-
hed for at at udvide det internationale netværk og øge ens viden.  
 
Det er også gennem FEST, at nogle af vores medlemmer fik mulighed for at deltage i en fem da-
ges workshop med Veva Gerad i “Storytelling in 8 colours” målrettet undervisere i fortælling.  
 
Ligesom der har været et forløb for unge fortællere gennem FEST med uddannelse og efterføl-
gende festival. I det hele taget vurderer bestyrelsen, at det internationale arbejde er en vigtig del af 
vores arbejde for medlemmernes interesser.  
 
I 2020 og 2021 vil en stor del af FIDA’s arbejde ligge i det internationale samarbejde, et nyt bal-
tisk/nordisk samarbejde er underudarbejdelse, et dansk-tysk projekt håber vi på bliver gennemført, 
og så er der naturligvis FEST til Juni 2021. 
 
Hjemmeside 
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Hjemmesiden er blevet opdateret både, hvad angår indhold og udseende. Det er muligt at få sine 
events på som nyheder på forsiden, og i det hele taget er hjemmesiden blevet langt mere aktiv. 
Det er også her du kan finde de tidligere nyhedsbreve.  
 
Facebook 
Rundt regnet 90 events på listen i løbet af et år, og dertil alle de andre.  
 
Endnu engang skal opfordringen lyde: INVITER Maria Junghans til jeres event via Facebook, så 
lægger hun det på FIDAs Facebook-side, og I når ud til et større publikum. Vi har pt 822, der har 
liket siden, og der kommer hele tiden flere til.  
 
FIDAs Facebook medlemsgruppe har også været godt benyttet til at dele informationer og nyheder 
fra fortælleverdenen. Bliv endelig ved med det :) 
 
Festivaler 
WOODS 
WORDS 
Heartland - Rolling Stories 
På Kanten af Havet - Roskilde Vikingeskibsmuseum 
Kulinarisk Sydfyn - Svendborg Fortælleværksted 
Internationale Fortælledage  
lld i Gilden - Roskilde Fortællelaug 
Spoken Word Festival 
Historiehøst 
Vestjyllands Fortællefestival - Nørre Vosborg 
Fortællemaraton på Ollerup Frie Læreskole 
Fortæl - Islands Brygge Improfestival 
Fortællingens Dag 
World Storytelling Day 
 
 
Tilbud til medlemmer 
Vi arbejder hele tiden på at sikre tilbud til vores medlemmer. Tak til alle der i årets løb har givet 
FIDA medlemmer en særpris, eller et godt tilbud.  
Blandt andet kan vi nævne: 
Master Class i Storytelling in 8 Colours - 5 dages kursus i februar 2020 
Åbent Symposium - Fortælle Akademiet 
Rabat på forestillingen: Beatfortællinger med Susan Ørum 
Rabat på entré til mini-FESTivalen 
 
 
Taksigelser 
Tak til: 
- Carsten Legaard for hjælpen med hjemmesiden og det virtuelle 
- Peter Barner-Rasmussen for arbejdet med Nordisk Fortælleseminar  
- Trine Thorendal og Thomas Kirk for arbejdet med podcastene 
- Alle medlemmer, som i stort og småt har bidraget til, udvikle, udbrede og synliggøre mundtlig 

fortælling i Danmark. 
 
 
Fortællere vi mistede i 2019/2020 
Alex Fersbye fra Nordkystfortællerne gik bort den 21. august 2019. Han vil altid blive husket som 
et varmt menneske, hvis fantasi fik de skønneste og skøreste historier til at blomstre. Nordkystfor-
tællerne skriver blandt andet: 
 
 “Alex Fersbye var med i den gruppe fortællere, som i 2002 tog initiativ til, at det årlige kildemarked 
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i Tisvilde skulle have et stort telt, hvor fortællere kunne engagere børn og voksne med historiefor-
tælling. Det var den gruppe, som stiftede Nordkystfortællerne – og som har sørget for, at Fortælle-
teltet i nu 18 år har været en fast ingrediens på det populære marked.” 
 
 


