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Nøddeknækkerne under ledelse af Søren Sigsgaard

Alex Fersbye 
Alex Fersbye er fortæller med et univers 
af sagn, myter, traditionelle og moderne 
eventyr, egne fortællinger og personlige 
historier. Han underviser og holder foredrag 
om fortælling og har undervist på Den frie 
Lærerskole i Ollerup, Hillerød Pædagog-
seminarium, Odense friskole m.m. 

Woodstories Fortællerne

Musikken

Jess Christov, 
guitar/cello 

Frede Knudsen, 
violin/ guitar

Ole Jacobsen, 
fløjte/klarinet

Alsangstrioen 



Ann Mari Urwald 
Ann Mari (forfatter og historiefortæller) fortæller her, der 
og alle vegne for voksne og børn, og for gamle på hos-
pice og plejehjem og har gjort det siden 1990. Hun ind-
drager ofte publikum med sang, rytmer og remser, der 
giver liv til samværet om historien. Hun dannede i 1992 
for Mellemfolkeligt Samvirke gruppen af udenlandske 
fortællere: Fortællerfugle fra mange lande og året efter 
fortællerduoen MARIDIOGO sammen med Ibrahima 
Sory Diallo. I 1996 stod hun for en antologi med even-
tyr: Fortællerfugle fra mange lande (MS). Siden 2002 
har hun været medlem af Nordkystfortællerne, og siden 
2003 har hun som Bowler Bedste fortalt for langtidssyge 
børn på Rigshospitalet. Liste over udgivelser kan ses på 
amurwald.dk 

Anna Djurhuus 
Anna er født og opvokset på Færøerne med rødder 
i den fortællertradition, som er blevet dyrket lige så 
længe, som øerne har været beboet. Hun har været for-
sanger i den færøske kædedans siden 12 års alderen. 
Hun fortæller færøske sagn og overnaturlige historier.

Aske Ebbesen 
Aske fortæller moderne historier. 
Hans historier er altid energifyldte, personlige, og le-
veres med humor og nærvær.
Han laver sine historier selv og optræder med dem alle 
tænkelige steder – fortællefestivaller, højskoler, Skue-
spilhuset, Kronborg slot i Helsingør, og på Teatret ved 
Sorte Hest med fortællegruppen Vigga og Brohoved-
erne. 
Han har historier for alle aldersgrupper, og til alle tæn-
kelige arrangementer. 

Anna Louisa Joensen 
Hun er født og opvokset på Færøerne og kan nok med 
rette kalde sig et naturmenneske. Anna Louisa tilbringer 
de feste af sine våge timer hos sine færøske heste, 
som hun avler og forsøger at få til at overleve som race. 
I familien har de altid fortalt historier og familieanek-
doter. Hun fortæller gerne ting som hun selv har oplevet 
eller som relaterer til familien. 



Beate Richter 
Beate blev uddannet som skuespiller i Tyskland og har 
oversat eventyr fra tysk til dansk (’Tro din længsel mere 
end din fortvivlelse’ og keltiske eventyr ’Og vævede 
noget som aldrig vil dø’ hos Alfa Forlaget). Hun har 
deltaget på kurser, afholdt af det Europæiske Even-
tyrselskab, og optræder både sammen med Nordkyst-
fortællerne og alene ved mange forskellige lejligheder. 
Når en fortælling i et øjebliks magi bliver nøglen til 
skjulte steder og fremmede lande, sker det uforud-
sigelige. Når hun fortæller historier tager hun lytterne 
med på en rejse, hver på sin egen, og dog deler alle 
denne oplevelse med hinanden. For Beate er historier 
en kilde til forståelse, de kan bygge bro mellem tilhørere 
og fortællere, mellem kulturer og lande, mellem unge og 
gamle. 

Bjørn Bensby
Bjørn Bensby har fortalt historier lige siden  2-3 års 
alderen, hvor fantasien  ofte løb af med ham. Denne 
trang til at underholde andre med   fantasifulde 
fortællinger og usandsynligheder  begyndte hans 
søskende at nyde godt af, når de samledes under 
besættelsestidens mørklægning.  Trangen til at fortælle 
kunne aldrig skjules, og da han i 1974 skulle tage 
pædagogikum gav vejlederen ham strenge påbud mod 
at forføre eleverne med utrolige historier.  I dag fortæller 
han sammen med Vordingborgfortællerne. En gang 
hver anden uge dukker han desuden op på det lokale 
plejecenter i sin hjemby, Hylleholtcenteret i Faxe Lade-
plads,   for at underholde beboere og pårørende med 
sine historier.

Connie Anette Nordholt 
Connie fortæller livshistorier, folkeeventyr og lit-
terære klassikere til forskellige lejligheder: f.eks. i en 
forening, på en scene eller til private arrangementer. 
Fortællingerne bliver fremført i en levende performance, 
hvor fortælling og drama integreres. Connie holder 
kurser i historiefortælling og drama, og digtskrivning, 
og hun holder foredrag om teater, drama, poesi og 
malerkunst. På Teater Katapult er hun vært på Lytteriet, 
som hun også er initiativtager til. 
Hun er aktiv i Fortællepatruljen i Aarhus, medlem af 
fortællere i Østjylland, medlem af fortællere i Danmark 
(FIDA), medlem af Ry Fortællekreds, Poetklub Aarhus, 
Y Aarhus Poetry Club og Dramatiklærerforeningen for 
Gymnasier og HF. 



Ibrahima Sory Diallo 
Ibrahima fortæller historier krydret med 
afrikanske rytmer og med inddragelse 
af publikum. Han er født og vokset op 
med fortælletraditionen i Guinea i 
Vestafrika. Han taler flydende dansk. 
Han er medlem afNordkystfortællerne.

Ida Eriksdotter 
Ida voksede op med en farmor som fortalte 
meget om sin barndom. I den dybe skov, hvor 
Ida boede, levede der skovvæsener endnu, 
og det gamle bondesamfund eksisterede side 
om side med den moderne tid. Som voksen 
bestemte hun sig for at genoptage den fortæl-
letradition hun havde lært af sin farmor, og hun 
har de sidste fem år været medlem af som 
Berättargruppen Ägir i Malmö. 

Jens Peter Madsen 
Jens Peter fortæller personlige historier med et skarpt 
øje for de billedskabende detaljer og for det sanselige, 
som sætter den indre billeddannelse i gang åbner for 
lytterens egne erindringsbilleder og fantasi. 
Jens Peter har arbejdet og optrådt professionelt 
med mundtlig fortællekunst i 20 år og har fra 2008 
været fortæller på fuldtid. I en årrække har han været 
formand for Odense fortællekreds, undervist andre 
fortællere i Norden, grundlagt ”Spoken Word Festival i 
Odense 2010 og Story-In på Vrå Højskole i 2015, og
introduceret mundtlig fortællekunst på nettet. Blev årets fynbo i 2012 for sit 

bidrag til det talte ords kunst.

Karla Schou 
Karla er 12 år og bor på Frederiksberg. Hun 
elsker fantasy og overnaturlige ting, er vild 
med dyr og at være i naturen. Hun har altid 
godt kunne lide at lave historier og har hørt 
mormoren fortælle siden hun var helt lille. 
I vinteren har Karla været med i et projekt 
StoryPlay, som henvender sig til både børn og 
voksne og hvor der fortælles og lyttes meget 
og man arbejder med historier. 



Karl Erik Frederiksen 
Gennem århundreder er skumringens historier om 
gode og onde spøgelser og uforklarlige hændelser 
fortalt videre fra generation til generation, fra egn til 
egn. Altid har de givet fortælleren en identitet og lyt-
teren en mening med tilværelsen. Efterhånden kendes 
kun ynkelige fragmenter af folkesnakken, men Karl 
Erik Frederiksen digter videre på de moraliserende 
stumper fra den folkelige overlevering. De får nyt liv, 
og de tilsættes nutidige elementer hver gang de bliver 
fortalt videre. Karl Erik er forfatter til ’Troldtøjets Sand’ – 
samt andre sagn og vandrehistorier’, fritids-troldolog og 
historiefortæller. Han har optrådt på festivaler, i kirker, 
sognegårde, caféer, samt mange andre steder. Han er 
medstifter af Nordkystfortællerne. 
Kirsten Madsen 
Kirsten er opvokset i København, tog i 1965 på højskole 
og mødte en ung landmandssøn fra Fyn, hvor hun nu 
er bondekone, pensioneret pædagog og medlem af 
Odense Fortællekreds. 
Hun fortæller egne historier, livsfortællinger, der 
handler om mennesker hun har mødt, og som har haft 
særlig betydning i hendes barndom og for hendes liv. 
Det er fortællinger fra en barndom som nummer to i en 
søskendefok på tre, en barndom med en enlig, smuk og 
forfløjen mor som omdrejningspunkt, det er fortællinger 
om hvordan det kan gå, når man er til fals for 50 kr. og 
om hvordan københavnertøsen pludselig skulle udfylde 
pladsen som landmandskone. 

Lisbeth Lund 
Lisbeth Lund har noget på hjerte, når hun fortæller 
sine meget forskellige historier. De bevæger sig 
ofte i spændingsfeltet mellem tilværelsens mange 
modsætninger, f.eks. had/kærlighed, tro/tvivl, 
magt/afmagt. 
Hun henter sine fortællinger fra litteraturen, myter, 
eventyr eller egne ideer, og de kan være poetiske, 
sørgelige, muntre, uhyggelige.  
Lisbeth har fortalt i mange år – både lokalt i 
Nordsjælland, hvor hun bor og rundt omkring i 
Danmark. Hun danner sammen med tre andre 
kvindelige fortællere gruppen ’Con Amore’, som 
især fortæller historier om kvinders mangfoldige 
liv. Desuden arrangerer hun fortællesalon i Tis-
vilde i de mørke måneder med mange forskellige 
gæstefortællere. 



Rita Lindegaard Sørensen 
Rita er med i Holbækfortællerne Odins Ravne, hvor 
man mødes en gang om måneden og fortæller alle 
mulige historier for hinanden, men også på skoler, 
museer eller forskellige invitationer. Rita fortæller som 
oftest historier, der har udgangspunkt i oplevelser fra 
hendes eget liv, f. eks. fra barndommen eller fra årene 
i Afrika. Hun fortæller også andre historier som hun har 
haft stor glæde af at fortælle børnebørnene eller histo-
rier, der har fanget eller rørt hende, og som hun gerne 
vil give videre. 

Simon Simonsen 
Simon fortæller sine egne historier 
og har fortalt siden 1995. Histori-
erne handler om livet og døden, om 
hvordan dybe kriser kan føre til nye 
vendepunkter i livet, Simons kær-
lighed, om at møde den på de mest 
uventede måder og når du bliver ramt 
af den, er du aldrig den samme igen.
Simon har været medlem af Nordkyst-
fortællerne i mange år og fortæller på 
messer, markeder, i kirker, biblioteker, 
private hjem og til fester. 

Susie Haxthausen 
Susie Haxthausen har været fuldtidsfortæller siden 
2002. Medlem af den dansk-svenske fortællergruppe 
Beretterakademiet, som først og fremmest er et 
værksted til udvikling af den moderne, mundtlige 
fortællekunst. Alle historier er skabt af medlemmerne 
selv, og bearbejdet under intensive interne work-
shops. 
Susie Haxthausen har i øvrigt skrevet romaner, fag-
bøger og en enkelt børnebog.

Svend-Erik Engh 
Svend- Erik er en af Danmarks mest erfarne histo-
riefortællere og underviser i historiefortælling. Du er 
garanteret 100 procent god underholdning, fuld knald 
på billedpistolen og en sanselig oplevelse, når du 
træder ind i hans historiefortælle-univers. 
Sven-Erik startede med at fortælle som højskolelærer 
i 1990’erne. I 00’erne stod han under blodbøgens 
krone i Kongens Have,  og i de sidste seks år har han 
brugt sit vidtfavnende talent til at skrive sange og to 
bøger. 
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Traktørstedet “Fændrikshus”, Gribskov
Søvej  8, 3230 Græsted

Lørdag d. 28. maj kl. 11.30 - 17.00
Søndag d. 29. maj kl. 11.00 - 16.00 

Fri entré
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. fr 
Hillerød hver time minuttal 36, og 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
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