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Arrangør: Nordkystfortællerne

WOODstories fortællere 2017
Alex Fersbye

Telefon: 42456370
Mail: afersbye@hotmail.com
Alex fortæller, med et univers af sagn,
myter, traditionelle og moderne eventyr,
egne fortællinger og personlige
historier. Underviser og holder foredrag
om fortælling. Har undervist på Den Frie
Lærerskole i Ollerup, Hillerød Pædagogseminarium, Odense Friskole m.m. Hold
dig klar til poetiske, humoristiske eller
farlige fortællinger.

Ann Mari Urwald

Telefon: 48173792 / 26223223
Mail: amurwald@gmail.com
Hjemmeside:
amurwald.dk/nordkystfortaellerne.dk
Ann Mari er gennem et langt liv forfatter til
– og fortæller af mange slags
historier, eventyr, ballader og historier fra
eget liv. Hun har i mange år fortalt for de
langtidssyge børn på Riget og har indsamlet historier til antologien: Fortællerfugle fra
mange lande, MS. Kom bare an.

Anna Djurhuus

Telefon: +298229563
Mail: adjurhuus@kalinet.fo
Anna er født og opvokset på Færøerne.
Hun har været aktiv i den færøske
kædedans siden hun var barn, ofte som
forsanger. Fortæller færøske kvad, folkeeventyr og sagn.

Beate Richter

Telefon: 21133044
Mail: brbeaterichter@gmail.com
Beate fortæller folkeeventyr og tager lytterne med på en rejse til fjerne lande og
gamle dage, dengang det endnu kunne
nytte noget at ønske! Når en fortælling i
et øjebliks magi bliver nøglen til skjulte
steder og fremmede lande, sker det uforudsigelige.

Bjørn Bensby

Telefon: 56717605/25777229
Mail: bjorn.bensby@gmail.com
I begyndelsen var ordet. I den begyndelse
havde Bjørn en trang efter at forstå det, han ikke
forstod. Udfyldningen af uforståede huller skete
med andre ord, som han kunne forstå. Små
fortællinger opstod. At fortælle er at stille noget,
han ser for sig, synligt frem for sig selv, mens det
deles med andre.

Connie Anette Nordholt

Telefon: 86102706 / 23718892
Mail:
connienordholdt@hotmail.com
Connie Anette fortæller livshistorier, folkeeventyr og litterære
klassikere. Hun fortæller i hele landet med base i Thy, og er medlem
af forskellige fortælleforeninger,
deriblandt Fortællere i Danmark
(FIDA), samt er initiativtager til Lytteriet, Teater Katapult, Aarhus.

Ibrahima Sory Diallo

Telefon: 28444638
Mail: idiallo.ibrahimasory8@gmail.com
Ibrahima er født og opvokset i Vestafrika,
fortæller eventyr og historier efter den afrikanske tradition, han er opvokset med.
Traditionelt trommespil, dans og inddragelse
af publikum er nogle af ingredienserne i hans
fortælling, der fænger både børn og voksne.

Karl Erik Frederiksen

Telefon: 20492860
Mail: karlerik@paradis.dk
Hjemmeside:
www.tisvilde.com og www.nordkystfortaellerne.dk
Karl Erik opsnapper stumper af folkelig overlevering, hvad enten den har groet i den
sjællandske muld, på kanten af indlandsisen eller på storbyens stenbro. Han relaterer
dem til egne funderinger, og serverer fragmenterne i en ny og gerne nutidig sammenhæng. Har siden 2000 optrådt på festivaler, i kirker, sognegårde, caféer, skoler m.v.
Medstifter af Nordkystfortællerne.

Lisbeth Lund

Telefon: 25888716
Mail: lisbeth-lund@mail.dk
Hjemmeside: www.lisbeth-lund.dk
Lisbeth har noget på hjerte, når
hun fortæller sine meget forskellige historier, som oftest bevæger
sig i spændingsfeltet mellem
tilværelsens modsætninger. Hun
er fortæller i Nordkystfortællerne
og Con Amore-gruppen. Desuden
fortæller hun alene i forskellige
sammenhænge og arrangerer
dagligstuefortællinger i mørketiden
i sit pyramidehus i Tisvilde.

Maren Grosen

Telefon: 42160569
Mail: maren.grosen@gmail.com
Maren fortæller eventyr og eventyrlige
historier. Stilen er poetisk og humoristisk, ofte krydret med et drys popmusisk
plastiklir, der er malet på en eftertænksom
baggrund.

Per Hammerich

Telefon: 22241320
Mail: hamper@hamper.dk
Hjemmeside: hamper.dk
H.C. Andersen kigger forbi, når Per
fortæller. Over hele landet har han de
sidste 12 år optrådt med fortælling, blandt
andet fortælleforestillingerne ”Morskab
med Morale” og ”I selskab med
H. C. Andersen & Co.” Han er uddanet
skuespiller i DATS, men spiller som fortæller selv alle rollerne.

Rita Lindegaard
Sørensen

Telefon: 29809420
Mail:
rita.lindegaard@gmail.
com
Hjemmeside:
www.odinsravne.dk
Rita er med i Odins Ravne; en flok fortælleglade mennesker, der mødes en gang om
måneden og fortæller historier. De tager også gerne ud og fortæller ved forskellige
arrangementer. Hun fortæller historier fra sit eget liv – eventyr, skrøner eller livskloge
historier - alt efter omstændighederne.

Simon Simonsen

Telefon 61607777
Mail: simonhhsimonsen@gmail.com
Hjemmeside: www.nordkystfortaellerne.dk
Simon fortæller fortrinsvis egne historier.
Historierne kommer til ham gennem meditation og hans tromme. Historierne handler om dyr, livet, døden og kærligheden.
Han fortæller også improviserede helende
historier, der opstår ansigt til ansigt.
Historierne finder sted i fortid og nutid, aldrig fremtid og kan opfattes som en drøm
fyldt med symboler og billeder.

Susie Haxthausen

Telefon: 21819852
Mail: susiehx@gmail.com
Hjemmeside: www.susiehx.dk
Susie Haxthausen har været fuldtidsfortæller siden 2002. Hun er medlem af
den dansk-svenske fortællergruppe Beretterakademiet, som først og fremmest er
et værksted til udvikling af den moderne,
mundtlige fortællekunst.
Susie Haxthausen har i øvrigt skrevet
romaner, fagbøger og en børnebog.

Svend-Erik Engh

Telefon: 24458551
Mail: svend.erik.engh@gmail.com
Hjemmeside: www.historier.dk
Svend-Erik startede som professionel
historiefortæller i 1994 og har siden
begejstret publikum med sin altid nærværende og sanselige måde at fortælle på.
Hans fortællinger er en sælsom blanding
af egne historier, folkeeventyr og erindringer. Han er en international fortæller
og har bl.a. optrådt i Washington D.C. og
senest i Edinburgh.

Musikken

Nøddeknækkerne under ledelse af Søren Sigsgaard.
Alsangstrioen
Frede Knudsen, violin/guitar - Jess Christov, guitar/cello - Ole Jacobsen, fløjte/klarinet.

WOOD
stories
Fortælling i skoven
Traktørstedet “Fændrikshus”, Gribskov
Søvej 8, 3230 Græsted
Lørdag d. 27. maj kl. 11.30 - 18.30
Søndag d. 28. maj kl. 11.00 - 16.00
Fri entré

WOODstories er en manifestation af den mundtlige fortælletradition og –kunst fortalt
i nutidens sprog, så den kan nydes af både voksne og børn.
WOODstories er skovens portal til livsglæde og eftertænksomhed krydret
med levende spillemandsmusik.
Velkommen ved bredden af Esrum Sø.
Mad og drikkevarer kan købes på Fændrikshus.
Find vej
Med bil: Det er forbudt at køre i bil i Gribskov. Parker på fx. Kalvehavevej (sidevej til
Gillelejevej, vej nr. 227), hvorfra der er cirka 1,5 km at gå gennem skoven. Eller ved
Skovskolen, Nødebo, hvorfra der er ca. 2 km at gå.
Med bus/tog: S-tog København-Hillerød, derefter bus 307 Hillerød-Nødebo, afg. fra
Hillerød hver time minuttal 20. Stå af ved Skovskolen, gå ca. 2 km gennem skoven.
Med båd/færge: Afg. fra Skipperhuset, Fredensborg direkte til Fændrikshus: lørdag
og søndag 10:30, retur lørdag 21.00 og søndag 16.00. Øvrige afgangstider bestilles via Esrum Sø Bådfart www.baadfarten.com
Samarbejdspartnere og sponsorer:
Esrum Sø Bådfart og Velux Fonden
Arrangør: Nordkystfortællerne - nordkystfortaellerne.dk

