
Mini - Fortællefestival – Samsø 
3 dage med 5 fantastiske fortællere: Esther Rützou, Susie Haxthausen,  

Jens Peter Madsen, Ruth Lange og Lena Bjørn 

 
Torsdag d. 27 juli Kl. 15  

”Lynhistorier”- Publikum fortæller historier fra deres eget liv   

 Lena Bjørn styrer taletiden 

Har du lyst til selv at fortælle, er dette arrangement et godt sted at starte. Du 

behøver ikke på forhånd at vide, hvad du vil fortælle. Det er nemt og sjovt. 

 

Sted: Work.Play.Nordby -  Nordby Hovedgade 24 – Gratis adgang 

 

Torsdag d. 27 juli Kl.20 

Lystløgner Aften 

Konceptet er velkendt efterhånden: Fire fortællere fortæller hver to historier – den 

ene er sand, den anden er løgn, og så er det op til publikum at gætte, hvad der er 

sandt og hvad der er løgn, og fortællerne vil selvfølgelig prøve at narre dig til at tro 

på løgnehistorierne. 

Lena Bjørn, Susie Haxthausen, Ruth Lange og Esther Rützou 

 

Sted: Mårup Havn Spisested.  Entre 60 kr. 

 

Fredag d. 28 juli Kl. 13 

Biblen i Børnehøjde – Med rod i tiden. - Esther Rützou 

For børn i alle aldre og deres voksne 

 

Sted: Tranebjerg Kirke. Gratis Adgang 

 

Fredag d. 28 juli Kl. 16 

”En dreng med en livlig fantasi” -  Jens Peter Madsen 

Historiefortælleren fremfører med jysk lune historier fra sin barndom, blandt andet 

om dengang han skrev til Khrustjof, fordi han gerne ville sendes ud i rummet 

sammen med sin hund Hansa. Om da han fortæller jægeren Anton om, at han har 



fået en ræv til at gå ud af sit gode skind, og om konfrontation med døden i skikkelse 

af en såret fugl. 

 

Sted: Nordby Bibliotek, Nordby Hovedgade 27 Entre 60 kr. 

 

Fredag d. 28 juli kl. 19.30 

”Ønskekoncert” for voksne. Her vil 4 fortællere stille op og forsøge at efterkomme 

publikums ønsker med hensyn til hvilke temaer de gerne vil høre historier om. 

Esther Rützou, Jens Peter Madsen, Susie Haxthausen og Ruth Lange 

 

Sted: Hotel Svedskegyden - Svedskegyden2 Nordby 

  

Lørdag d. 29 juli kl. 14 

”Nu skal du høre, hvad jeg har oplevet” - Susie Haxthausen 

Susie og Lena (ikke Leo) mest Susie fortæller historier fra deres liv. 

Hør f.eks. historien ”Hvordan jeg blev jøde” og ”Hjem til jul i Vestafrika” 

 

Sted: Hotel Svedskegyden - Svedskegyden2 Nordby Entre 60 kr. 

 

Lørdag d. 29 juli kl. 16 

”Lige ud af hovedet og uden bog” - Foredrag om mundtlig fortælling 

Jens Peter Madsen. 

Jens Peter fortæller hvordan han har haft mundtlig fortælling med sig fra sin egen 

barndom og nu som kunster, foredragsholder og underviser. Han har også gode råd 

til de, der gerne selv vil i gang med at fortælle.  

Sted: Nordby Bibliotek, Nordby hovedgade 27   Entre 60 kr. 

 

Billetbestilling:Mail@lenabjorn.dk – eller – 22906359 

Støttet af Samsø Kommune, Samsø Pastorat og Statens Kunstfond 

 

 

 


