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Fortællerens værktøjskasse 

Vi har alle hørt og fortalt historier. Det er del af det at være sammen. Fra generation til generation, mellem 
venner eller på arbejdet. I den lille kreds eller måske fra en scene.  

På Fortælle Akademiets første modul koncentrerer vi os om fortællerens håndværk, dvs de redskaber og 
enkle teknikker der kan hjælpe os til at blive mere bevidste om og bruge den mundtlige fortællers 
virkemidler. 

Vi skal arbejde med kropssproget og stemmens mange muligheder, kontakten til sanserne og de indre 
billeder, rytme og musikalitet samt  fortællenærvær og figurarbejde. Vi vil undersøge rummets betydning for 
os selv og vores tilhørerne og vi tager en tour de force i fortællingens mange genre fra ”Der var engang” til 
historien skabt og fortalt lige nu! 

Medbring en lille fortælling (max 5 min.) som du kan fortælle. 

Alle er velkomne – modulet henvender sig både til dig, som vil hente inspiration og mod til at komme godt i 
gang med at fortælle og til den garvede fortæller, der trænger til at ”få slebet redskabet” 

Aftenprogrammerne byder bl.a. på: 

• Oplæg om fortællingen gennem tiderne. Fra de gamle fortællere, gøglerne balladesangerne til vore dages 
mangfoldige fortællere lokalt som globalt.  

• Besøg af Vigga Bro, der præsenterer sin nye bog: Magi. En bog om historiefortælling. 

Vigga Bro skriver: "Det er fascinerende at et menneske kan komme ind på en tom scene og sætte lige så 
meget igang i publikums hoveder som et helt teater. Kun fortælleren og publikum, der sammen skaber en 
anden verden. Det er magisk. Den kan en historiefortæller bruge hele sit liv på at udforske. Det har jeg 
skrevet en bog om, hvor jeg prøver at få det ned på papiret, som jeg har arbejdet med, forsket og undervist 
i gennem mange år." 

• Fortællecafè med sang, dans og musik. 
  

Ugeprogram: 

Onsdag d. 20. oktober 

Kl. 14.00: Ankomst og indkvartering. 
Kl. 14.30: Kaffe, te og brød. 
Kl. 15.00: Velkomst og de første skridt.  
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Kl. 18.00: Aftensmad. 
Kl. 19.30: Oplæg om den mundtlige fortælling gennem tiderne Sang, dans og fortælle café 

Torsdag d. 21. oktober 

Kl. 08.00: Morgenmad. 
Kl. 09.00: Morgensamling. 
Kl. 09.45: Stemme, krop, sprog og rytme. 
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: Kropssprog og figurarbejde 
Kl. 18.00: Aftensmad 
Kl. 19.30: Aften med fortællings store lille kvinde: Vigga Bro. En introduktion af Vigga Bro´s nye bog om 
fortælling: Magi. En bog om historiefortælling. 

Fredag d. 22. oktober 
Kl. 08.00: Morgenmad. 
Kl. 09.00: Morgensamling. 
kl. 09.45: Fortællerens grundtræning. Krop og stemme. 
Fra indre billeder og sansninger til ord 
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: Fortællingens geografi – placér din fortælling 
Kl.18.00: Aftensmad 
Fortællecafè 

Lørdag d. 23.oktober 
Kl. 09.00: Morgenbuffet (vi laver frokost tallerkner) 
Kl. 09.45: Fortællerens grundtræning: krop og stemme.  
Skab dit fortællerum – rummets betydning 
Forberedelse til eftermiddagens fortællinger. 
Herefter frokost. 
Kl. 15.00: Fortælle cafe`for egnens beboere og skolens elever i det lokale medborgerhus ”Angora” 
Kl. 18.00: middag 
Fortællinger, sang, musik og dans 
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Søndag d. 24. oktober 
Kl. 09.00: Morgenbuffet (vi laver frokost tallerkner) 
Kl. 09.45: Fortællerens grundtræning: krop og stemme.  
Refleksioner – Hvad vil jeg gerne fortælle og for hvem? Og hvordan kommer jeg til det? 
Herefter frokost  
Opsamling 
Kl.	14.00:	Kaffe	te	og	boller.	

Farvel	og	Afrejse. 

Ret til programforbedringer forbeholdes. 

 
 
  


