
NORDISK BIBLIOTEKSUGE - TROLDE I NORDEN - 10-16 NOV.

ALEX FERSBYE - børn og voksne 
Skolelærer/leder. Bruger fortælling ved 
undervisning i historiefortælling.

ANN MARI A. URWALD - børn og voksne
Forfatter og fortæller. Har gennem 10 år for-
talt for langtidssyge børn på Rigshospitalet.

ANNA LUNDQUIST - barn och vuxna
Förskollärare och berättare, språkresurs på 
flera förskolor, samt eget företag AnnaSaga 
berättande och pedagogik.

BEATE RICHTER - mest voksne
Skuespiller og oversætter. 

BIRGITTA HULT - vuxna
Pedagog.

IBRAHIMA SORY DIALLO - børn og voksne 
Opvokset med fortælletraditionen i Guinea i 
Vestafrika, filosof, pædagog. Kom til Danmark 
1990. Optræder med fortælling blandet med 
trommespil og afrikanske rytmer.

IDA ERIKSDOTTER - voksne 
Analyst/ernæringsterapeut. 
 
KARL E. FREDERIKSEN - børn og voksne
Journalist, fortæller og forfatter. Fortæller 
historier, ofte i samarbejde med sangere og 
musikere.

LENA KRONBERG - vuxna
Skådespelare, konstvetare, skribent, fotograf 
m.m. Berättar i rollen som fru Brahe och om 
barnamörderskan Hilda Nilssons liv.

LISBETH LUND - mest voksne
Lærer, fortæller. Fortæller desuden i 
forbindelse med foredrag om fortællerens 
arbejde og virkemidler.

MIA-MARIA ANDERSSON - barn och vuxna 
Dramapedagog. Med i berättargruppen Ägir.
 
SIMON SIMONSEN - mest voksne 
Taxi-chauffør, handicapledsager. Fortæller 
egne historier.

-  med for tællinger  &  højtlæsning 

Hør de 12 fortællere på Biblioteket Kulturværftet 15. nov kl. 13-16. Fri entré
Arrangementet er et samarbejde mellem Nordkystfortællerne og Biblioteket Kulturværftet.



MORGENGRY
Kirsten Wallengren fortæller om nordiske 
trolde for de mindste i børnebiblioteket. 
Kun for indbudte daginstitutioner.
10. nov kl. 9 - Biblioteket Kulturværftet 

SKUMRINGSTID - TROLDE I NORDEN
Biblioteket inviterer til en aften med højt-
læsning for voksne. Suzanne Schytt læser 
op fra Stefan Spjuts bog Stallo. Romanen 
er en svensk gyser med baggrund i samisk 
mytologi, om troldvæsen med lurende 
uhygge og overtro. Måske dukker der en 
trold op og blander sig i historien - og 
måske kan vi overtale Suzanne til også at 
læse en bid fra Tove Janssons bøger om 
Mumitroldene.  Den finlandssvenske Tove 
Jansson ville nemlig i år være fyldt 100 år. 
10. nov kl. 19 - Biblioteket Kulturværftet
2. etage, Dækket

DANSK-SVENSK FORTÆLLER/BERÄTTER-TRÆF 

PROGRAM

kl. 13-13.50 
Alex Fersbye
Anna Lundquist
Ann Mari Urwald
Mia-Maria Andersson 
Ibrahima Diallo

15. november kl. 13-16 Biblioteket Kulturværftet, Dækket. Fri entré

NORDISK BIBLIOTEKSUGE 

- med morgengry og skumringstid

Når det er mørkest i Norden, tænder vi lys og læser bøger. Dette er 

grundideen i Nordisk Biblioteksuge. Formålet er ligeledes med denne 

fælles manifestation at synliggøre den fælles nordiske fortælletradi-

tion. Som i gamle dage samles mennesker i skumringen på alle Nor-

dens biblioteker for at lytte til spændende og gode nordiske forfatte-

re. Senere fik børnene deres Morgengry - højtlæsning for børn. Årets 

tema er Trolde i Norden. I de nordiske lande findes mange forskellige 

slag trolde. De begærer og forfører dig, de stjæler børn og de kommer 

og tager dig.  Nisserne spiser grød, nøkken trækker dig ned i dybet og 

de udfordrer dig til konkurrencer. I 1800-tallet dukkede troldene op i 

Asbjørnsen og Moes eventyr og hvem kender ikke Tove Janssons mu-

mitrolde? På bibliotekerne er der rig lejlighed til at møde de nordiske 

trolde i perioden 10.-16.november. 

HÖGLÄSNING OCH MUSIKSTUND 
VED KURA SKYMNING
På den anden side af Sundet holdes også 
Nordisk biblioteksuke - Troll i Norden.
10. nov. kl. 18 - Helsingborgs Stads-
bibliotek. Fri entré 

DANSK-SVENSK
FORTÆLLER/BERÄTTER-TRÆF 
Biblioteket markerer afslutningen på 
den Nordiske Biblioteksuge med et 
dansk/svensk fortællertræf. Seks nord-
kystfortællere udveksler historier med 
seks svenske fortællere fra Sydsverige. 
Årets tema, Trolde i Norden, vil gå igen i 
fortællingerne.
15. nov kl. 13 - Biblioteket Kulturværf-
tet, Dækket. Fri entré 

Se mere på bibliotek.org 

kl. 14-14.45 
Beate Richter
Birgitta Hult
Simon Simonsen
Ida Eriksdotter

kl. 15-15.45 
Karl Erik Frederiksen
Lena Kronberg
Lisbeth Lund 

Fælles afslutning 
med samtlige medvirkende

helsbib.dk


