
Fortælle Akademiet på Højskolen Mors giver 
dig mulighed for at udvikle dine fortællinger 
og din fortællestil.

Den 3. februar 2021 begynder et spændende og 
lærerigt forløb, hvor du kan få redskaber til at bruge 
mundtlig fortælling i mange sammenhænge, både 
som formidling og som kunstnerisk udtryksform.  
Det foregår i et trygt og inspirerende miljø i nogle 
fantastiske rammer på Højskolen Mors. 

Fortælle Akademiet indeholder 8 moduler á 4 døgn
over 2 år. Du vælger selv, om du ønsker at deltage 
på alle 8 moduler eller enkelte moduler, der indehol-
der lige dét, du har brug for. De mange spændende 
undervisere er alle udøvende fortællere.

Du får her en oversigt over alle 8 moduler og på 
hjemmesiden www.fortaelleakademiet.dk kan du 
efterhånden se udførlige kursusbeskrivelser. 

Vi glæder os til at se dig på øen bag havet.

Else Mathiassen  
Kursusleder. Fortæller, danser og foredragsholder

Mette Damiri og Nikolai Seidelin, 
Forstandere Højskolen Mors



KURSUSOVERSIGT

MODUL 1: 3. - 7. feb. 2021 
Fortællerens værktøjskasse
Den mundtlige fortællers virkemidler og genrer.
Medvirkende: Ann-Mai-Britt Fjord, Vigga Bro og Else  
Mathiassen. 

Modul 2 : 28. apr. – 2. maj 2021
Livsfortællinger
Vi skal vække vores egne historier til live, og arbejde med 
evnen til at flytte med fortællingen. 
Medvirkende: Anne Marie Helger og Else Mathiassen.

Modul 3: 1. - 5. sep. 2021
Natur historier 
Vi går på opdagelse for at finde naturens stemme. Sam-
men bærer vi historierne dygtigt frem. 
Medvirkende: Georgiana Keable og Else Mathiassen.
Bemærk: Unge modulet - Modul X - om bæredygtighed 
ligger parallelt med modul 3. 

Modul 4: 10. - 14 nov. 2021
Myter og religiøse fortællinger 
Vi griber fat i den røde tråd på tværs af traditioner verden 
rundt og får stoffet i bevægelse. 
Medvirkende: Lise Marie Nedergaard Seidelin, Grisell Gon-
zales Bravo og Else Mathiassen.

Modul 5: 2. - 6. feb. 2022
Den nordiske myte og livsfortællingen
Hvordan møder den nordiske myte vores moderne auto-
biografiske materiale?
Medvirkende: Heidi Dahlsveen og Else Mathiassen.

Modul 6: 4. - 8.  maj 2022
Fortællingens lyd og rytme
Vi skal arbejde med de musiske og poetiske elementer i 
den traditionelle og moderne fortælling.
Medvirkende: Nick Hennessey, Tippe Molsted og Else 
Mathiassen.

Modul 7: 31. aug. - 4. sep. 2022
Fra tekst til fortælling og bevægelsen mellem 
det stille intime og det store vilde udtryk 
Medvirkende: Jesper la Cour og Else Mathiassen. 

Modul 8: 9. - 13. nov. 2022 
Kalejdoskopet
Nogle af Danmarks bedste fortællere afholder en-dags 
workshops i deres speciale. Du kan vælge fire workshops 
efter din interesse.

Følg udviklingen på www.fortaelleakademiet.dk 


