
 
Fortælle Akademiets Fortællekursus – Modul 3 

• Dato: 
1. - 5. sep. 2021 

• Undervisere: 

Georgiana Keable har vært en pioner for fortællerrenæssancen i England og i Norge. Hun er 
grundlægger af Fortællerhuset, Fortællerfestivalen og FortællerRadio.  
Else Mathiassen Fortæller, danser og forhenv.  højskoleforstander 

 

Naturhistorier 

Naturen har så meget at fortælle os. Det siges, at vi er født med en kærlighed til naturen. Det videnskabelige 
navn for det er Biofilia. 

Vi påstår, at vi er også født med en kærlighed og en intuitiv forståelse af fortælling. I løbet af kurset kommer 
vi til at fordybe os i disse iboende elementer i os selv. 

Vi skal udforske fortællinger, som udspringer i naturen selv og vores personlige møde på det sanselige plan. 

Vi kommer også til at udvikle en fortælling fra folketraditionen. En fortælling med en forædlet visdom om, 
hvordan vi kan kan leve på en bærekraft i mødet med naturen. Og vi går ind i at udvikle andre fortællinger, 
som kan lyttes til for at føre samfundet bort fra udnyttelsen af naturen, som er i færd med at ødelægge vores 
jord. 

Dette kan være biografiske fortællinger om mennesker, som har arbejdet på en inspirerende måde og 
fortællinger med perspektiv til en anden art; alt fra dyr og fugle til træer, bakterier eller virus! 

Kurset foregår i høj grad udendørs.  

Gennem arbejdet med dramaturgien, kropssproget og stemmen øver vi os i at væve fortællingen sammen 
med naturen omkring os. 

Vi får mulighed for at udforske stedspecifikke fortællevandringer. 

Læs om EKSTRA MODULDAG nederst i ugeprogrammet. 



  

Ugeprogram: 

Onsdag d. 1. september  
Kl. 14.00: Ankomst og indkvartering. 

Kl. 14.30: Kaffe, te og brød. 

Kl. 15.00: Velkomst og de første skridt ind i fortællingens verden. 

Kl. 18.00: Aftensmad. 

Kl. 19.30: Fortælle aften med Georgiana "Milarepa – en grøn mand" 

Torsdag d. 2. september 

Kl. 08.00: Morgenmad. 

Kl. 09.00: Morgensamling 

Kl. 09.45: Fortællerens Grundtræning: Krop og stemme. 

Kl. 10.15: Naturens stemme  

Hvad vil det sige at finde naturens stemme? Vi ser på de mange forskellige måder, man kan fortælle om, i og for 

naturen. Om det skal være botaniske fortællinger, biologiske fortællinger, biografisk fortælling om mennesker, 

som har levet i pagt med naturen, eller fortællinger fra verdensarven. 

Vi møder nye væsener i landskabet, kommer i dialog med dem og deler vore erfaringer. 

Kl. 12.00: Middag 

Individuel arbejde. Refleksion, Gå tur. Evt. svømme i varmvandsbassin. Hygge hvile. 

Kl. 14.30: Eftermiddags te og kaffe m.m 

Kl. 15.00: Sanglinjer: Vi udforsker, hvordan stemmen kan påvirke menneskets kontakt med naturen omkring os. 

Dermed blir vi også dybere bekendt med landskabet, vi befinder os i. 

Ritual:  Fortælling er en slags ritual handling. Vi udforsker mulighederne for at bruge historierne ind i et lille ritual: 

I forhold til årstiderne og stedet hvor vi befinder os. 

Kl. 18.00: Aftensmad 

Kl. 19.30: Et fortælleritual 

 Aftenkaffe, sange og danse.   

Fredag d. 3. september  
Kl. 08.00: Morgenmad 

Kl. 09.00: Morgensamling 

Kl. 09.45: Fortællerens grundtræning. Krop og stemme. 

Kl. 10.15:  En ny fortælling 

Vi får fortælle skitser, som vi kan vælge imellem. Dette giver os en ramme, som skal udvikles til at være helt 

individuelt. Vi samarbejder for at komme ind i forløbet for fortællingen. 

Kl 12.00: Middag. 

Individuel arbejde. Refleksion, gå tur. Evt. svømme i varmvandsbassin. Hygge hvile. 



Kl. 14.30: Eftermiddags te og kaffe m.m 

Kl. 15.00: At fordybe sig i en naturfortælling 

Hvad vil det sige at fortælle ude? Vi prøver os frem. Er der en speciel skabning, du kunne ønske at inkludere i din 

fortælling? Hvordan kan det lade sig gøre? 

Kl. 18.00 Aftensmad 

Åben fortælle café  

Lørdag d. 4. september 

Kl. 09.00: Morgenbuffet (vi laver frokost tallerkner)  

Kl. 09.45: Fortællerens grundtræning: Krop og stemme.  

Kl 10.15 : Forberedelse til eftermiddagens fortællinger. Råd og støtte i prosessen. 

Herefter frokost.  

Kl. 15.00: Fortællervandring. Vi deler vore fortællinger frit enten ude eller inde. 

Kl. 18.00: Middag 

Fortællinger, sang, musik og dans 

Søndag d. 5. september 

Kl. 09.00: Morgenbuffet (vi laver frokost tallerkner)  

Kl. 09.45: Fortællerens grundtræning: krop og stemme.  

Kl. 10.15: Fortællinger når ud. 

Smågrupper – vi deler hva vi har oplevede i løbet af samlingen. Derefter hvilke projekter og historier vi kunne 

ønske at udvikle i fremtiden. 

Deling i plenum 

Herefter frokost  

Opsamling og farvel. 

Kl. 14.00: Kaffe te og boller. Afrejse. 

EKSTRA MODULDAG 

(for dem der tager 4 - 8 moduler i sammenhæng)  

Tirsdag 30.08.2021 kl. 16.00 – onsdag 01.09.2021 kl. 12.00 Information og program udsendes.  

Ret til programforbedringer forbeholdes. 

 
Pris pr. person / pr. Modul 
Dagskursist/Sovesal  3000 ,- kr. 
Dobbeltværelse  3500,- kr.  
Eneværelse   4000,- kr.  
Ekstra dag   700,- kr.  
1. rate på 500,- skal betales ved tilmelding, det resterende beløb 4 uger før kursusstart. 
Tilmelder du dig 3 til 8 moduler tilbydes du en ekstra dag med mulighed for individuel undervisning fra 700 
kr. 


