
”Al Ting fortæller” 

Fortællefestival Vestjylland på Herregården Nørre Vosborg i Vemb. 

Stemmer, historier og musik fylder den gamle herregård Nørre Vosborg 28 – 29. 
september. Over 30 fortællere er samlet for at give publikum den helt store oplevelse.  

En bid af programmet: 

Vigga Bro og Rune T. Kidde - begge sværvægtere inden for historiefortællingen. 

Ibrahima Sory Diallo giver i løbet af weekenden publikum en spændende oplevelse med 
den afrikanske fortælletradition. Jens Peter Madsen, der er én livsfortællingens mester 
tager publikum med ”Ned i lakridsmandens gryde”. Ditte Krøgholt, tidligere 
højskolelærer, fortæller den helt store litteratur: ”Dostojevskijs Forbrydelse og Straf”. Der 
er også stærke lokale fortællere som Anne-Marie Helfer, der fortæller om ”Den magiske 
lampe” og Knud Tarpgård med ”Thors hammer”.. Tidligere biskop i Haderslev Niels Arndt 
fortæller om sit liv med ”Stjernekort, en afrikansk bundu maske og 8 andre ting”. 

Det er blot et lille udsnit af programmet.  Sæt kryds i kalenderen og se programmet som 
snart afsløres på www.nørrevosborg.dk  

Nærvær, magi og historier a la carte 

Hele programmet er rammet ind i Herregårdens stemning med musik og sang i 
borggården og fortællinger i stuer og lader.  

”Al Ting fortæller” er årets tema på Fortællefestival Vestjylland. Og det er ganske vist, 
der er en historie i sælskindet, de røde sko og gebisset i glasset. Der er en historie i de 
gamle sange, klarinettens toner og den gamle herregård. Ja selv karlekammeret og 
fangekælderen byder på historier. 

I år er der også program lørdag aften på Lyngvig fyr, som er et helt særligt sted, midt i 
den vestjyske natur. Man kan bl.a. høre Lise Marie Nedergaard fortælle eventyr, mens man 
sidder på et medbragt tæppe på den snoede trappe. Eller man kan besøge 
Fyrmesterboligen, hvor Anette Wilhelm Jahn fortæller ”Blåt fortalt - frit efter Karen 
Blixen” 

Historiefortælling er en helt særlig kunstart.   

Fortælleren har sjældent andre hjælpemidler end sig selv, sin sjæl, krop og stemme. Og så 
en forbasket god historie. Man skal ikke lade sig narre og tro at det er uden virkning.  Den 
helt store magi opstår ofte – publikum rives med af fortællerens nærvær og ser historiens 
handling for sit indre blik og bliver derved medskabende.  

Nørre Vosborg ligger i Vestjylland. Adresse: Nørre Vosborg, Vembvej 35 7570 Vemb 

____________________________________________________________ 

Kontaktperson Kunstnerisk leder af fortællefestival Vestjylland 2013 Mariane Josefsen 
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