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KL. 15.00 - FORSAMLINGSHUSET - ÅBNINGSSHOW
Ellen - Velkommen til Helvede
En rå og rørende forestilling om en modstandskvinde under 2. 
Verdenskrig – baseret på en virkelig historie. Ellen fra Dragør er 
egentlig bare en almindelig fiskerkone. Men før hun ved af det, 
er hun dybt involveret i modstandskampen. Da hun ankommer 
til koncentrationslejren, starter en ny kamp – for sin forstand 
og for sit liv. En sand og anderledes historie fra krigen.

Af og med erfarne Pernille Stockfleth. 
Hun optræder internationalt og har 
modtaget blandt andet WORDS ho-
vedpris og publikumsprisen. En rigt 
facetteret fortæller, der både kan kal-
de på grinet, tåren og eftertanken. Og 
guitarist David Kampmann, som me-
strer det lavmælte og det eksplosive. 
Han dyrker især bluesmusikken.

Mandag 04.10



MANDAG 04.10. KL. 17.30 - FORSAMLINGSHUSET
Blandede bolcher
Vi har blandet et kræmmerhus til dig fyldt med skønne og sær-
lige fortællinger om parforhold, kærlighed og kvinder. Oplev 
Else Mathiassen, Ferdinand Froning, Johannes Thomsen og 
Marie Louise Kjær.

MANDAG 04.10. KL. 17.30 - KØKKENFREAK
Havmænd, sømænd og frydefulde fruentimmere
Vera og Helge søger bestandigt hinanden for atter at forsvinde 
og dukke op igen. Vi møder dem i verdens hovedstæder. Vi mø-
der Agnete og Havmanden, og finder ud af, hvorfor springvandet 
vender forkert. Fortællinger af og med Agnete Rudskov Sand.

KL. 19.30 - FORSAMLINGSHUSET 
Kærlighed i alle afskygninger
Marlena Porat fortæller historier om kærlighed. Om den løs-
slupne, den familiære, den farlige, den forsonlige og den livs-
lange. For hvad er kærlighed? En følelse vi ikke kan leve uden, 
og samtidig en følelse, vi ikke altid kan leve med, holde fast i og 
bevare.



Tirsdag 05.10
KL. 10.00 - FORSAMLINGSHUSET
Heksebryg
Med udgangspunkt i den historiske person, Maren Splids, som 
blev brændt i 1641 fortæller Anna Grethe Bech om hekse i even-
tyrets og virkelighedens verden. Hvem var heksene i 1600-tallet, 
og hvorfor endte de på bålet? Hvordan optræder de i eventyrene, 
hvem kalder sig hekse i nutiden, og hvad står de for?
Gamle eventyrhekse og mere moderne væves ind i fortællingen 
sammen med rim og remser.

KL. 13.00 - FORSAMLINGSHUSET
Hjertefortællinger 
Mette Møller Eriksen tager sin egen myte ”Hjerteflammen” og 
sit eventyr ”Sværdet i hjertet” og fletter dem sammen med even-
tyr og myter fra bl.a. Danmark og Afrika, og langsomt opdager vi 
nye sider af hjertet og dets betydning. Hvad betyder hjertet for 
os som mennesker både fysisk og åndeligt? Hvem og hvad giver 
vi vores hjerter til, og hvilken rolle spiller det i vores liv med os 
selv og vores medmennesker. 



TIRSDAG 05.10. KL. 14.00 - CAFÉ ROUGE
Trin ud i verden 
Agnete Sands version af ”Kong Lindorm” er fyldt med dansetrin, 
og hendes ”Dans med mig” er en gammel Arthurlegende, elegant 
transponeret til Argentinas tangomiljø. Følg sømanden Helge på 
sin evige jagt efter den elskede Vera. Med harmonikamusik af 
Per Lange. 

TIRSDAG 05.10. KL. 15.00 - FORSAMLINGSHUSET 
Skæbnefortællinger
Helle Kappel fortæller om de kringlede og de helt almindelige 
mennesker i de fjerne bygder på Island. En livsklog og bevæ-
gende fortælling om livsskæbner. Ingelise Dalberg fortæller om 
Bigum Træben, en lidt sær mand. Skomager om vinteren og 
spillemand om sommeren, og med kun én fod.

TIRSDAG 05.10. KL. 16.00 - CAFÉ ROUGE - CLASSICO
Rolling Stories
”Den historie jeg allerhelst vil fortælle” er en scenisk oplevelse, 
med en række fortællere, som hver især fortæller en historie, 
der er helt særlig for dem. En perlerække af billeder, tanker og 
drømme – den historie Rolling Stories allerhelst vil fortælle!



TIRSDAG 05.10. KL. 17.30 - FORSAMLINGSHUSET
Blandede bolcher
Vi har blandet et kræmmerhus til dig fyldt med skønne og 
særlige fortællinger. Denne gang med:
Lars Bjørn: “Fiskerenkens datter” om kærlighed og “Sigmund” 
om helten Sigmund Bresterson, der er en ordholdende og 
ærekær kriger og diplomat. Den norske konge Hakon Jarls 
bedste mand.
Ragnhild Kallehauge: “December 1841.” Det er kort før jule- 
aften og Katrine venter på, at hendes mand kommer hjem  
til Sønderho fra søen. 
Winnie Schou-Christensen fortæller “Gaven” 
om teenageforelskelse og lysten til at grave 
sig ned, og “Overmod, eller manglen på for-
nuft” om at rejse ned igennem Europa på 
en ukonventionel måde og hvad det kan 
føre med sig.



TIRSDAG 05.10. KL. 19.00 - FORSAMLINGSHUSET
Og der blev lys 
En teaterfortælling baseret på Jacques Lusseyrans selvbiografi, 
“And There Was Light”. Som 16-årig blev den blinde Jacques en af 
lederne i den femtestørste modstandsgruppe i Frankrig. Vi følger 
ham de første 20 år af hans liv. Fra ulykken der gør ham blind 
som 7 årig, over hans 15 måneder i koncentrationslejr, til livet 
bagefter. En fortælling om, hvordan han trods det svære oplevede 
Guds nåde af liv, lys og glæde, og selv under koncentrationslej-
rens ekstreme vilkår elskede livet.

Fortæller og sangskriver Torben 
Wahlstrøm har i 25 år virket som 
Steinerlærer og oplevede tidligt 
fortællingens store kvaliteter. Han 
står bag de populære “Formiddags 
fortællinger” og turnerer i hele 
landet med bl.a. Nils Holgersens 
vidunderlige rejse.



TIRSDAG 05.10. KL. 19.30 - VEJSTRUP VALGMENIGHED
Grundtvig og kvinderne 
Fortæller og performer Else Mathiassen fokuserer sammen med 
trompetist Torben Lassen og pianist Karen Sørensen på nogle 
af de kvinder, der inspirerede Grundtvigs tanker, ideer og digt-
ning. Grundtvigs mor Cathrine Marie Bang, barnepigen Malene 
Jensdatter, de tre koner Elisabeth Blicher, Marie Toft og Asta 
Tugenndreich Adelhaid Reedtz, samt Constance Steensen de 
Leth, Clara Bolton, Mathilde Fibiger og arbejdskollegaen Dronning 
Caroline Amalie.
En forestilling med fortælling, fællessange, dans og musik.



Onsdag 06.10
KL. 10.00 - FORSAMLINGSHUSET
Formiddags Fortællinger: En dreng med en livlig 
I Smal Åle bor en dreng, som hedder Jens sammen med sin far, 
mor, bedstefar og 6 søskende. Hør Jens fortælle historier om sin 
barndoms hund Hansa, om en anden hund, som blev sendt afsted 
med rumskib rundt om jorden, om hvordan man få fat på et ræ-
veskind, om at flytte hjemmefra som 5-årig og om at blive kogt til 
stanglakrids, og meget andet.

Jens Peter Madsen lærte den 
mundtlige fortælling at kende som 
barn, hvor bedstemødre og skole-
lærere fortalte historier. Han husker 
dem og har fundet på mange nye, 
som han har brugt i sit lange liv 
som historiefortæller.

Til forældre, bedsteforældre eller 
oldeforældre og børn på 6–12 år.



ONSDAG 06.10. KL. 11.30 - FORSAMLINGSHUSET
Skæbnefortællinger 
Helle Kappel fortæller Karen Blixens “Da klokken gik i slag” om 
en ung og uerfaren godsejerfrue, der får stillet et spørgsmål. Kan 
hun finde et svar? Et livsbillede fra 1800-tallet, fortalt med klog-
skab og lune.

Ingelise Dalbergs fortælling “Junius og Robbie” bygger på en 
historie af John Steinbeck. Junius, er en afslappet type, der ikke 
ænser vedtagne normer. Han finder værdi i at læse, diskutere og 
finde svar på vigtige spørgsmål snarere 
end i materielle goder. Af helbredsmæs-
sige grunde tvinges han til at flytte på 
landet, og her bliver han stillet overfor en 
svær opgave…



ONSDAG 06.10. KL. 13.00 - FORSAMLINGSHUSET
Kaassassuk - den sejrrige
Sagnet om Kaassassuk er kendt og elsket af 
enhver grønlænder. En foræl-
dreløs dreng vokser op på en bo-
plads, hvor han pines og plages 
af både børn og voksne. Han får 
hjælp af “Kraftens Herre”, som 
udstyrer ham med uovervin-
delige kræfter. En gave, der får 
katastrofale følger.

Dorte Futtrup er fortæller og forfatter. Hun er 
én af veteranerne i opblomstringen af mundtlig fortællekunst 
i Danmark. I mere end 30 år har hun turneret i ind- og udland 
med et stort og bredt repertoire. I 2020 startede hun “Levende 
lydfortælling” - en podcastserie med foreløbig ni episoder. Læs 
mere på www.dortefuttrup.dk

Familieforestilling for voksne og børn fra 9 år.



ONSDAG 06.10. KL. 15 - CAFÉ ROUGE - CLASSICO
Om Jensen + Smuglertur med Mor
Bjarne Jensen fra Ry fortæller historier fra sit eget liv. Nogle 
gange slår erindringen ikke helt til, men så må hullerne jo fyl-
des ud. Det nytter jo ikke noget at komme med en halv historie.

ONSDAG 06.10. KL. 16 - CAFÉ ROUGE - CLASSICO
Rolling Stories
”Den historie jeg allerhelst vil fortælle” er en scenisk oplevelse, 
med en række fortællere, som hver især fortæller en historie, 
der er helt særlig for dem. En perlerække af billeder, tanker og 
drømme, som slutteligt forenes i en stor sløjfe - den historie Rol-
ling Stories allerhelst vil fortælle!

ONSDAG 06.10. KL. 16-22 - OLLERUP FRIE LÆRESKOLE
Fortællemaraton
Elever fra den Frie Læreskole slår sig løs med fortællinger, den 
ene efter den anden. Det er historier om levet liv, om hævn og 
om venskab, kærlighed og krig. Det er sagn og myter, moderne 
fortællinger og urban legends. 



ONSDAG 06.10. KL. 17 - FORSAMLINGSHUSET
Blandede Bolcher 
Her er et kræmmerhus til dig fyldt med skønne og særlige fort-
ællinger med: Nina Stenshøj “Afdeling 37”, Winnie Schou-
Christensens “Giovanna” og Lars Bjørn og “Ivan og Frøzarinaen”

ONSDAG 06.10. KL. 19.30 - FORSAMLINGSHUSET
Min mormors pensionat
Min mormor havde et pensionat. Her var kaptajnen og peber-
møerne, her var særlingen med de franske vafler, og bogholde-
ren der aldrig var blevet gift. Og så var der gang i gryder og  
i ovn, og mad nok til alle. Mest af alt var der min mormor.  
Fortæller: Chanet Deleuran.

ONSDAG 06.10. KL. 20 - HOTEL SVENDBORG
Artist talk with Vigga Bro
Hear the Danish Grand Old Lady in Storytelling Vigga Bro tell 
about her life in storytelling, the people, the masters, the stories, 
the tricks and the pit falls. She will invite a special guest on the 
stage to join her in the epic story of modern storytelling. 
The talk is part of the FEST Conference. 



KL. 10.00 - FORSAMLINGSHUSET
Fuglen er fløjet og fisen er forduftet
Bellas far synes, at Bella roder. Men det er slet ikke rigtigt. Det 
er ikke Bella, der roder, det er dem, hun får besøg af, når far ikke 
ser det. Fuglen der lærer hende at flyve, og kæmpen der slår 
en kæmpefis – og tusindbenet der prøver alle skoene i entreen. 
Bellas far forstår det ikke. En fortælleforestilling med indlagte 
fagtesange og danse af og med Esther Rützou. Egnet til børn fra 
3 år.

Esther fortæller for alle aldersgrup-
per og i hele landet. Fortællingerne 
skabes, så de passer til publikum 
og til anledningen. Nogle historier 
skal man sidde ned og lytte til, an-
dre skal synges og danses. 

Torsdag 07.10



TORSDAG 07.10. KL. 12 - CAFÉ ROUGE - CLASSICO
Jørgen Historier af og med Allan Freimann
De er alle født af oplevelser fra ‘67 til ‘73. Selvfølgelig er det ikke 
hele sandheden - kun Allans oplevelse af den! Et bundt korte 
fortællinger fra en tid, hvor børn legede på gaden, og hvor der 
var mødre hjemme til at trøste, puste og give plaster på sår. En 
tid før bilfrie-søndage og fremmedhad, hvor det at passe på 
hinanden betød noget!



TORSDAG 07.10. KL. 13 - FORSAMLINGSHUSET
Skibet er ladet med...
Der er enorme containerskibe med små besætninger, og der er 
små fiskerbåde propfulde af tilfældigt sammenbragte menne-
sker på flugt fra krig, fattigdom eller tvang. Sådan to mødes på 
havet, hvor bølger af håb og desperation brydes. Skibet er ladet 
med… er inspireret af virkelige hændelser og den aktuelle mi-
grantsituation. En fortælling om en af tidens helt store problem-
stillinger med flere spørgsmål end svar.

Katja Lange fremmaner det store i det almindelige og det al-
mindelige i det store ved at beskrive, så alle sanser sættes i spil, 
og vi ser karaktererne som spejlinger 
af os selv - uanset om det er moder-
ne mennesker, historiske personer 
eller fabelfigurer, der stilles over for 
nogle af livets dilemmaer.



TORSDAG 07.10. KL. 14 - CAFÉ ROUGE - CLASSICO
Kong Lindorm og lurvehætte - Variationer over et tema 
Birgit Alling og Ferdinand Froning fortæller de to berømte 
eventyr fra henholdsvis Danmark og Norge med musikalsk 
indramning.

TORSDAG 07.10. KL. 16 - CAFÉ ROUGE - CLASSICO
Rolling Stories
”Den historie jeg allerhelst vil fortælle” er en scenisk oplevelse, 
med en række fortællere, som hver især fortæller en historie, 
der er helt særlig for dem. En perlerække af billeder, tanker og 
drømme - den historie Rolling Stories allerhelst vil fortælle!



TORSDAG 07.10. KL. 16 - FORSAMLINGSHUSET
Ragnarok                              
En grum og morsom fortælling om Gudernes sidste dage og de 
begivenheder, der førte til verdens ende. Det interessante ved 
de gamle guder er, at de er så menneskelige. De er forfængelige, 
impulsive, fordomsfulde, kærlighedsfulde og komiske. Måske 
er budskabet: ”Lad for guds skyld være med at opføre jer ligeså 
dumt som guderne, for så ender det helt galt. Det bliver det rene 
Ragnarok!”

Vigga Bros interesse for mundtlig fortælling blev vakt af Dario 
Fos og hendes families fortælletradition. Repertoiret er historier 

fra hele verden og fortællinger 
hun digter selv. Ida Bach Jensen 
er med som bassist. Hun optræder 
som solist med sine elektroaku-
stiske værker samt i samarbejder 
med bl.a. Josefine Cronholm og 
den japanske VJ CHIAKI.



TORSDAG 07.10. KL. 17 - DANMARKS KOSTUMARIUM
Forførens kone - fortalt ud fra Jan Kjærstads  
romantrilogi af Dorte Futtrup
Den norske TV-mand, Jonas Wergeland, skaber en række 
udsendelser over emnet ”At tænke stort”. Hans berømmelse 
og succes vil ingen ende tage. En dag finder mediehelten sin 
hustru, Margrete, død. Det sætter et væld af fortællinger i gang. 
Kan sandheden om TV-stjernen og hans hustru findes i stilhe-
den mellem alle de historier, der er fortalt om dem?

TORSDAG 07.10. KL. 17 - HARDERS CAFÉ
Ny nordisk saga - af og med Thomas Kirk
Fortællinger om den moderne mands udfordringer med at 
finde rundt i livet. Om den personlige vandring fra Vestjylland 
og ud på den anden side af læbæltet og senere hele vejen til 
Østjylland. Om at være opfostret med sagaer og forsøge at få det 
mytiske til at passe ind 1990’ernes Danmark. Thomas’ historier 
ligger oftest indenfor den selvopfundne genre magisk vestjysk 
realisme. 



TORSDAG 07.10. KL. 19 - HARDERS CAFÉ
Teenagedrengen på afveje - af og med  
Alexander Ravndal Højsting
Teenagedrengen er doven. Han vil helst bare blive hjemme på 
sit værelse og spille computer, drikke cola i spandevis og rode 
helt vildt. Men døren åbnes og hans far ligefrem kræver noget af 
ham. Hvilken opgave skal teenagedrengen nu løse? En improvi-
seret historie, der tager mange underlige drejninger. Ingen ved, 
hvor vi ender, end ikke Alexander, men han lover, at det bliver 
underholdende.

TORSDAG 07.10. KL. 20 - HARDERS CAFÉ
Åben Scene - Her har du chancen for at prøve dit fortælletalent 
af, eller give en af de historier du bare ved virker. Du har 10 mi-
nutter til at få publikum til at glemme tid og sted. Der er plads til 
alt fra eventyr, over myter, urban legends, story slam historier til 
løgnehistorier. Eneste regel: Intet manus på scenen.



TORSDAG 07.10. KL. 20 - HARDERS STORE SCENE
Sol og Måne Notatet
Publikum vil givetvis genkende lidt af sig selv i den uheldige 
hovedperson Susse, der fortumlet spørger sig selv, hvor blev det 
alt sammen af? Vennerne, kærligheden, drømmene? Og hvad 
med MOR? - mens Coronakarrusellen kører, og naboerne synger 
fra altanerne: Det bliver godt igen!
Susan Ørum fortæller solidt bakket op af Tom Lindby, og der 
venter publikum en oplevelse med plads til både det gode grin, 
alvor og iørefaldende musik.

Susan Ørum står for moderne 
livefortælling tilsat skarpe pop-
sange. Hun fortæller og synger råt 
for usødet om det livet på godt og 
på ondt. Her sendes humor og stof 
til både tanker og tårer ud over 
scenekanten.



TORSDAG 07.10. KL. 20 - BAGGÅRDTEATRET
Beowulf                         
This stripped-down and child-friendly awarded version of the 
Old English epic Beowulf has been created on Scene of the Cri-
me in Lejre, Denmark, and has performed on festivals in twenty 
countries on four continents.
“… la Cour has a sense of rhythm and an understanding of the 
audience – he takes breaks, draws kids into the story, laughs at 
and with us, challenges us with complex questions, and he has 
it all under control.” NowToronto

Jesper la Cour has been awarded 
several times internationally
for his interactive style and 
unique social focus. Founder of 
The Telling Theatre.

Troels Kirk Ejsing is a storytel-
ler, actor and musician with his 
own theatre company: “Dunkel-
blå”. He has developed a strong 
physical style.



Fredag 08.10
KL. 11 - DANMARKS KOSTUMARIUM
Workshop - Kompetencemodellen
- Helle Janke og Mette Jørgensen
Bliv klogere på dig selv som fortæller, dine styrker og svaghe-
der med kompetencemodellen skabt af FEST og Veva Gerard 

KL. 15 - KULTURPALADSET
Rolling Stories
”Den historie jeg allerhelst vil fortælle” er en scenisk oplevelse, 
med en række fortællere, som hver især fortæller en historie, 
der er helt særlig for dem. En perlerække af billeder, tanker og 
drømme - den historie Rolling Stories allerhelst vil fortælle!



FREDAG 08.10. KL. 16 - DANMARKS KOSTUMARIUM
Frø, Fugl eller Fisk 
Hvad sker der, når du pludselig 
ikke længere kan mærke hvad 
der er frø, fugl eller fisk her i 
tilværelsen? Når det du har at 
holde fast i, helt uvant er hånd-
taget på en barnevogn. Hvad gør 
du? og kan du genkende dig selv, 
når du pludselig står midt i or-
kanens øje? En personlig fortæl-
ling om pludselig at blive rigtig 
voksen, en tirsdag morgen på Bispebjerg hospital. 
Og om at finde en balance mellem ambitioner, hverdag, kærlig-
hed og katastrofer

Aske Ebbesen fortæller moderne historier af egen produktion. 
Fortællinger er inspireret af nutidsmenneskets problemer og 
dagligdagens drama. Det er skarpt skårne historier, som leveres 
med et stærkt scenisk nærvær, og med humoren som drivkraft. 
Han arbejder også som professionel skuespiller.



FREDAG 08.10. KL. 16.30 - KULTURPALADSET
Grønne fortællinger 
Sammen med musiker/sanger Helle Bøjlesen sætter Anna  
Grethe Bech fokus på menneskers aftryk på naturen. Vi kom-
mer omkring den grønlandske myte ”Havets moder” og et par 
folkeeventyr som indeholder gammel visdom om vores forhold 
til naturen. Vi har fundet gamle og nye sangtekster og fælles-
sange, der spiller sammen med fortællingerne og berører tema-
et fra forskellige vinkler.

FREDAG 08.10. KL. 17 - HARDERS CAFÉ
Skæbnens ringdans af og med Helle Janke & Mette Jørgensen
Det norrøne fortællegods er spækket med historier om modige 
krigere og mægtige slægter drevet frem af mænd. Kvinder har 
ofte biroller i fortællingerne, men ikke længere! Oplev hvordan 
Helle Janke og Mette Jørgensen væver tråde fra norrøne for-
tællinger sammen, så et unikt billede af kvindernes historier 
fremstår. Vær klar til at møde håbefulde vikingekvinder i vilde 
og vemodige kampe. 



FREDAG 08.10. KL. 17.30 - KØKKENFREAK
Skattegraveren
Skattegraveren er historien om en mand på jagt. Iført vand-
restøvler og paraply, bevæbnet med tørre sokker, notesbøger, 
pen og madpakke travede Evald Tang Kristensen landet tyndt 
opfyldt af en mission: At samle eventyr og viser, der levede i 
fortællernes og sangernes mundtlige kunst, inden døden og 
glemslen druknede skattene. Annemarie fortæller historien om 
Evalds liv, og udvalgte eventyr fra Evalds samling, blandt andet 
historier fra Skamløse eventyr og fra den kommende bog Magi-
ske dyr.

Annemarie Krarup er historie-
fortæller, sanger og forfatter. An-
nemarie har i mange år studeret 
Evald Tang Kristensens historier 
i Dansk Folkemindesamlings ar-
kiver. Sammen med billedkunst-
neren Mats Rehman har hun gen-
digtet udvalgte eventyr i Skamløse 
eventyr.



FREDAG 08.10. KL. 19 - HARDERS CAFÉ 
Åben Scene
- Her har du chancen for at prøve dit fortælletalent af, eller give 
en af de historier du bare ved virker. Du har 10 minutter til at få 
publikum til at glemme tid og sted. Der er plads til alt fra even-
tyr, over myter, urban legends, story slam historier til løgnehi-
storier. Eneste regel: Intet manus på scenen.

FREDAG 08.10. KL. 19 - CAFÉ ROUGE
Gnavne Gamle Mænd 
Nu kan det vist ikke blive meget værre! Uden at røbe for meget, 
så har vi i flere tilfælde været døden nær i det forløbne år. Vi har 
været udsat for pinagtige misforståelser og dårlig humor, kød-
løse dage, potensbekymringer og ikke mindst alt for meget sur 
rødvin. Heldigvis har vi vores altid gode humør og en sprudlen-
de optimisme. Forbered dig på en ny omgang pinlige misforstå-
elsen, fortalelser og ufrivillig komik med de tre Gnavne Mænd, 
Gravers Graversen, Carl Erik Lundgaard og Jens Peter Madsen.



FREDAG 08.10. KL. 19 - DANMARKS KOSTUMARIUM 
Den lille Havfrue
Du kan forvente en både røren-
de og humoristisk cocktail, når 
fortælleren finurligt fletter H.C 
Andersens verdensberømte 
eventyr, Den lille Havfrue, ind 
som den røde tråd i hendes 
egen historie. Historien om, 
hvordan hun - efter en tragisk 
karrierestart - endelig blev 
fortæller. Læn dig tilbage, dyk 
ned på havets bund og lad dig rive med, når den lille havfrue 
forelsker sig i et menneske og længselsfuldt ønsker sig at få del 
i både hans verden og hans udødelige sjæl. Men hvad er prisen?

Kari Brinch er en prisvindende, professionel fortæller fra Thurø. 
Nærvær, indlevelse og humor er nøgleord, når hun indtager  
scenen og fylder din nethinde med billeder, du aldrig glemmer.



FREDAG 08.10. KL. 20 - HARDERS CAFÉ
Den hellige gral og Trolden - med Mads Lund
Hør to af Neil Gaimans udødelige fortællinger, der blander det 
fantastiske med hverdagens realisme. Hvad skal ridderen af 
det runde bord gøre, når Gralen allerede er blevet fundet af Fru 
Johnson, der bor sammen med sin kat ude i provinsen?

Hvor går eventyret hen, når børnene er voksne, magien er er-
stattet af vasketøj og trolden er blevet efterladt helt alene under 
broen?



Lørdag 9.10
KL. 10 - KULTURPALADSET
Eventyrlige fortællinger 
Der er noget magisk over, at starte en fortælling med ”Der var 
engang...”. Per Sharvin Knudsen fortæller to forskellige eventyr: 
Brødrenes Grimms eventyr om ”Drengen, der vil lære frygten at 
kende” og et eventyr Per selv har fundet på. Lad tiden gå i stå og 
ta’ med på eventyr.

KL. 10 - 13 - DANMARKS KOSTUMARIUM
Workshop: Dit liv for@tæller 
De sociale mediers succes kan ses som udtryk for milliarder af 
mennesker, der ønsker at fortælle deres historie. Workshoppen 
handler om historiefortællingens essens, som til et universal-
middel for ægte fællesskab, nærvær og deling af livserfaring.  
Alle kan være med, når vi arbejder med at generobre evnen til at 
fortælle mundtligt og lytte aktivt til de andres historie.
Underviser: Susan Ørum



LØRDAG 09.10. KL. 9.30 - 13 - HOTEL SVENDBORG
Workshop - Young Storytellers
Hear young professional storytellers tell about their way into 
the profession of Storytelling. Ask questions and get startet on 
your own path towards becoming a storyteller, or find inspirati-
on to continue. 
Exchange of ideas and story swoop. Networking with other 
young storytellers from all over Europe. 

 

LØRDAG 09.10. KL. 12 - KULTURPALADSET
Blandede Bolcher med Lars Bjørn “Kajsa” - Kan en dreng på 11 
blive forelsket? En kærlighedshistorie ud fra nogle barndom-
serindringer af tvivlsom sandhedsværdi. 
Johannes Thomsen med “Indlagt” Som gamle damer, der kom-
mer til at ligne deres pekingeser eller omvendt, ligner patienten 
på pysk sypsk spyk.
Jürgen Andersen i en fri fortolkning af Heinrich von Kleists no-
velle om hesteprangeren, hvis tørst efter retfærdighed bliver til 
besættelse, og offeret til gerningsmand.



LØRDAG 09.10. KL. 14 - KULTURPALADSET
International Storytelling Hour
A potpurri of short stories from some of the best international 
storytellers visiting Svendborg in these days of FESTival. 
Host: Susanne Elisabeth Schoppmeier, organizer of ”Sch-
leswiger Märchentage.” and chair of ”Förderverein Märchen”. 
Stories will mainly be told in English, but other languages may 
pop up. 



LØRDAG 09.10. KL. 14 - DANMARKS KOSTUMARIUM
Workshop: Eventyr i nutid
”At tage på eventyr” betyder at begive sig ud på en rejse, som 
man ikke ved, hvor ender. Det bliver både virkelig sjovt og gan-
ske alvorligt, når eventyrene overrasker os og sender os ind i 
verdener og handlinger, som vi aldrig før har kunnet forestille os.

En konkret og fysisk aktiv workshop, hvor vi kun arbejder og 
improviserer mundtligt. For alle, der har lyst til at skabe nye 
eventyr, baseret på eventyrkraft, fantasi og mundtlighed. For 
unge mellem 13 - 29 år.

Underviser: Ingrid Hvass har arbej-
det med fortællinger i 30 år, siden 
2003 som fuldtidsprofessionel. Hun 
har undervist i mundtlig fortælling 
siden 1991 og har været kunstnerisk 
leder på festivaler og er medstifter af 
Fortælle Akademiet.



LØRDAG 09.10. KL. 15 - START FORAN VOR FRUE KIRKE
Gadedigter af guds nåde
Mange digte er dybt rodfæstede, dér hvor de står. Andre kan 
godt li’ at komme lidt ud, ud i gaden! Det gør gadedigteren,  
Christian Kronman, sit bedste for at hjælpe dem med, når han 
tager opstilling rundt omkring i byen på sin grundigt slidte  
vinkasse og reciterer egne og andres digte.

LØRDAG 09.10. KL. 15.30 CAFÉ SVEND 
Jeg er sulten!
Man kan være sulten efter mange ting: Efter mad eller slik eller 
en bestemt ting eller efter gode historier. Hos Chanet Deleuran 
og Katja Lange kan du mæske dig i skøre og sjove og spænden-
de historier om forskellige slags sult. Anbefalet til børn fra 5 år. 

LØRDAG 09.10. KL. 16 - KULTURPALADSET
Rolling Stories
”Den historie jeg allerhelst vil fortælle” er en scenisk oplevelse, 
med en række fortællere, som hver især fortæller en historie, 
der er helt særlig for dem. En perlerække af billeder, tanker og 
drømme - den historie Rolling Stories allerhelst vil fortælle!



LØRDAG 09.10.KL. 17 - KULTURPALADSET
En tom sten og Bubbha light 
På et helt lige stykke landevej kører en bil frontalt ind i en last-
bil. Chaufføren er naturligvis chokeret og vender igen og igen 
tilbage til sekundet før bilen ramte hans lastbil. Det øjeblik, hvor 
føreren af bilen så ud som om han bøjede hovedet undskylden-
de før han sekundet efter døde. Sådan begynder en historie der 
handler om et hvorfor og fører os frem og tilbage til Kina med 
små episoder undervejs. Af og med Hans Laurens.

LØRDAG 09.10. KL. 20 - DANMARKS KOSTUMARIUM
Gallashow - FESTivalens Grand Finale 
Foreningen for Fortællere i Danmark fejrer FESTival afslutning 
og 10 års fødselsdag. Derfor vil nogle af de bedste fortællere give 
en historie som gave til jer. Der er lagt op til et brag af en fortæl-
lefest, med mange korte fortællinger og gode overraskelser. 
Ren, uforfalsket fortælleglæde, som man kan leve højt på i åre-
vis. Intet mindre. 
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