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1: Stemmen v/ Katrine Faber (Det runde Hus) 

Vores stemme forbinder os med os selv og vores stemme forbinder os med verden. Stemmen bærer 

vores fortælling – stemmen giver lyd, liv, sjæl, følelse, nærvær og energi til vores fortælling – og 

dermed også til vores lyttere. Hver stemme er unik og kan give noget særligt til hver fortælling. 

Stemmen bor i vores krop. Vi åbner nænsomt stemmerne og frydes over alle klange! 

Katrine Faber: skuespiller, historiefortæller, sanger, iscenesætter, komponist, psykoterapeut. 

Katrine har i mange år udforsket samspillet mellem historiefortælling, teater, krop, musik og 

stemme, og hun fornyer den urgamle kunstart på sin helt egen musikalske og dramatiske facon. Hun 

er leder af Teater Viva, som skaber tværkunstneriske  projekter, forestillinger og koncerter i 

Danmark og internationalt. www.teaterviva.dk  www.katrinefaber.dk  

 

 

2: Erindringen v/ Jens Peter Madsen (Biblioteket) 

Erindringen er et aktiv for al mundtlig fortællekunst. Det gælder uanset om du fortæller livshistorier 

eller historier, som du har lært dig eller selv forfattet, herunder også eventyr, sagn, myter m.m. Jens 

Peter Madsen demonstrerer sin metode og viser et par øvelser, som kan anvendes til at vitalisere 

erindringen. 

Jens Peter Madsen har fået fortalt historier helt fra barndommen, og han har haft glæde af 

fortælling i et langt liv som lærer og seminarielærer. Han har optrådt professionelt med fortælling 

og foredrag i næsten 25 år. Se mere  www.jenspetermadsen.dk og www.storybox.dk 

 

 

3: Fortælling udendørs v/ Georgiana Keable (Udekøkkenet, Forundringens Have) 

Hvordan fortæller man ude i vind og vejr? Vi drager ud sammen. Alle får en kort fortælling med for 

at udforske kunsten at få naturen til at blive en del af fortællingen. Hvordan fletter man botaniske 

eller stedsspecifikke referencer ind? Måske kommer vi til at opleve at også træer og egern lytter 

med? 

Georgiana Keable (UK, NO) Georgianas fokus er fortælling og natur, fortælling og sprog, 

fortælling og vandring. Georgiana fortæller meget for børn, oftest udendørs, vandrer og leger. Hun 

er også kvinden bag vigtige tiltag i Oslo: Fortellerhuset, Fortellerfestivalen og FortellerRadio. 

www.georgiana.net 

 

 

4: Om at opsøge historier v/ Bolette Elvstrøm (Orangeriet, Forundringens Have) 

En workshop om at lade sig forstyrre, måske at træde ind i et ukendt møde, måske at lade sig 

overraske af en sanselig oplevelse. Om nysgerrigt at gå ind i vores skatkammer af hverdagshistorier 

og undersøge materialet. Om at give plads til associationer, undersøgelse og refleksioner. 

Bolette Elvstrøm er Hverdagsturist. Hun er professionel fortæller og formidler, tidligere 

efterskoleforstander og højskolelærer. www.boletteelvstroem.com. 
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5: Ind i gåden v/ Hans Laurens (Loftet over keramikværksted) 

Det starter altid med spørgsmål: Hvad? Hvorfor? hvem? Du støder på en historie som vækker din 

nysgerrighed. Måske er det kun et fragment eller de rene handlingers uforståelighed, som gør dig 

nysgerrig. Det er gåden, du kun kan løse ved din forestillingsevne og fantasi, fordi resten er glemt 

og forsvundet. 

Hans Laurens er fortæller og grundlægger af BestTellers teater i København. Eksperimenterende 

fortæller som er aktuel med forestillingen Møntvask - en poetisk rock musikalsk fortælling som det 

har taget 4 år at forløse. Fortæller mest egne historier i feltet spænding/skæbne og krimi. Arbejder 

sideløbende med børn og er aktuel med en læsebog digtet i dialog med 0. klasser for Brøndby 

kommune. www.besttellers.dk 

 

 

6: Fabuleren med saks og papir v/ Lise Marie Nedergård Seidelin (Værkstedet) 

En workshop med saks, papir og fortællinger: Hvilke historier gemmer sig i mødet mellem saks og 

papir? Vi bygger historier op ud fra de figurer, der dukker op, mens vi klipper. Måske ligger den 

allermest spændende figur i bunken af ’fraklip’? 

Lise Marie Nedergård Seidelin er fortæller og ansat ved Odense Bys Museer, hvor hun formidler 

H.C. Andersens eventyrverden til børn og voksne. Hun er 3. generation i en familie af 

professionelle fortællere, kunstnerisk leder af International Storytelling Days og har udgivet flere 

samlinger med eventyr fra Mellemøsten og Centralasien. www.fabulo.dk 

 

 

7: Fortællingens lyd v/ Birgit Løkke (Musiklokalet) 

Musikken kan være en væsentlig medfortæller. Musikken kan også sætte stemninger og skabe 

lydlandskaber til fortællingen.  Jeg vil præsentere forskellige måder at integrere musik i 

fortællingen og vi skal skabe musik og afprøve måderne på egne fortællinger. Jeg vil udfordre jer i 

forhold til tempo, pauser, flow, klange. 

Du kan sagtens melde dig til workshoppen, selvom du ikke har erfaring med at bruge musik i dine 

fortællinger. Du behøver heller ikke at kunne spille et instrument.   

Birgit Løkke er musiker og komponist. Hun er inspireret af naturvidenskaben og det at omsætte 

naturvidenskabelige teorier og betragtninger til musikalske udtryk, som i hendes seneste projekter, 

KLINT og CELL. Gennem sin karriere har Birgit sat musik til film, teaterforestillinger og 

fortællinger og spillet i mange sammenhænge i ind- og udland, fra solokoncerter til big-bands. 

www.musicart.dk 

 

 

8: Fortælling og legende læring v/ Katrine Lundstrøm fra Efterskolen EPOS (Hemsen) 

På denne workshop vil I få et indblik i undervisningsformen på Epos, hvor fortællingen har en 

særlig plads - både i det fagdidaktiske og pædagogiske arbejde. I får selv mulighed for at deltage 

som elever i legende og fortællende undervisning og sideløbende gør vi plads til meta-snakken 

undervejs - også om, hvordan dette kan oversættes til andre former for klasserum. 

www.efterskolen-epos.dk 

Katrine Lundstrøm: Dramaturg. Eposof. Udkantseuropæer. Nørd. Mor. Ego-LARPer. 

Matematiklærer. Cirkusbarn. Autodidakt. Beklædningshåndværker. Cyklist. Historisk fortæller. 

Atopiker. Museumsformidler. Husejer. Der er mange fortællinger at vælge imellem. Mange 

historier at fortælle. 
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