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       WOODstories medvirkende 2019
Abelone Bregninge
Indfanger, skriver og bytter sig til sange til 
rituelt brug. Med trommen som ledsager 
synger hun sange af nordisk af oprindelse, 
med en tekst og en historie der knytter sig 
til Nordens urkraft og ånd. Fællessang kan 
forekomme.
Telefon 51212811 
Mail abluftpost@gmail.com

Alex Fersbye 
Fortæller selvoplevede, gribende og 
muntre historier om en barndom i bag-
gårdene, den første kærlighed og om en 
tid som helten, der fik revolutionen til at 
bryde ud i Daells Varehus, samt andre 
myter og frække eventyr. 
Medstifter af Nordkystfortællerne 
Telefon 42456370 
Mail afersbye@hotl.com 
www.nordkystfortaellerne.dk

Ann Mari Urwald 
Har fortalt siden 1990 og var 
blandt de første til at bringe 
fortællingen tilbage fra fortidens 
mørke gemmer. Hun er både 
digter og fortæller og elsker det 
underfundige og poetiske i selv de 
skrækkeligste historier. 
Medstifter af Nordkystfortællerne. 
Telefon 26223223 
Mail amurwald@gmail.com
www.amurwald.dk og  
www.nordkystfortaellerne.dk



Anna Louisa Joensen
Naturvejleder, lærer og opdrætter af 
den færøske hesterace, født, 
opvokset og bosat på Færøerne. 
En huldrekone, der fortæller om 
egne oplevelser i naturen, 
anekdoter og gamle færøske sagn.
Telefon 00298522787 
Mail annalouisajoensen@icloud.com

Beate Richter 
Fortæller folkeeventyr. Ihærdig 
forkæmper for, at eventyrene, som 
er blevet genfortalt rundt omkring 
i verden i flere hundrede år, ikke 
bliver glemt. 
Medlem af Nordkystfortællerne og 
Europæisk Eventyrselsskab. 
Telefon 211 33 044 
Mail brbeaterichter@gmail.com
www.nordkystfortaellerne.dk

Anna Louisa Joensen Anna Djurhuus

Anna Djurhuus 
Født og opvokset på Færøerne – har været 
aktiv i den færøske kædedans siden hun 
var barn, ofte som forsanger. Fortæller 
færøske kvad, folkeeventyr og sagn. 
Telefon +298 229563 
Mail adjurhuus@kallnet.fo



Festival Trioen 
Bryder ind med nordisk folke- og spille-

mandsmusik, når publikum skal have renset 
øregangene mellem de mange historier. 

Frede Knudsen (violin/guitar)
Ole Jacobsen (fløjte/klarinet) 

Jon Friis (klarinet)

Telefon 61338716 
Mail fredefknudsen@gmail.com



Karl Erik Frederiksen
Improviserer over fragmenter af 
folkesnak, som vandrer fra sted til 
sted. Fra storbyens fristelser til det 
mytiske landskabs uhygge. Fra det 
høje nord til lige det sted, hvor han 
møder sit publikum. 
Medstifter af Nordkystfortællerne. 
Telefon 20492860. 
Mail karlerik@paradis.dk  
www.tisvilde.com og 
www.nordkystfortaellerne.dk  

Lene Lømmel 
Tager i sine fortællinger som oftest udgang-
spunkt i sit eget liv . Til andre tider i en drøm 
eller fantasi. Det er over- og underdrevede 
fortællinger fortalt med kærlig selvironi og 
humor i et stærkt over- og underspillet tempo. 
Telefon 25732929 
Mail leneenielsen@hotmail.com

Jürgen Andresen 
Til daglig gymnasielærer. 
Tidligere har han mest 
vandret på middelalderens 
stier, når han fortalte historier. 
Nu er det sagn og personlige 
historier, der især fascinerer 
ham. 
Medlem af 
Nordkystfortællerne. 
Telefon 51825463 
Mail 
juergen_andresen@yahoo.dk  
www.nordkystfortaellerne.dk



Maria Junghans 
Passion er drivkraften i hendes 
fortællinger. Hun fortæller de store 
menneskelige dramaer, om kær-
lighed, sorg og længsel, og de små 
humoristiske hverdagsdramaer, hvor 
menneskets uperfekthed fører til nye 
erkendelser. Med fortællingen væver 
hun poesien og skønheden ind i livet. 
Formand for FIDA, Fortællere i 
Danmark.
Telefon 29894992 
Mail maria.junghans@gmail.com
www junghans.dk

Lisbeth Lund 
Fortæller vidt forskellige historier: sagn, 
myter, eventyr, skrøner, litterære og egne 
fortællinger. Stemningsmæssigt favner de 
hele skalaen: det poetiske, humoristiske, 
groteske og mystiske. 
Hun er “Tisvilder” og medstifter af 
Nordkystfortællerne. 
Altså en garvet fortæller.
Telefon 25888716 
Mail  
lisbeth-lund@mail.dk
www.lisbeth-lund.dk 
og 
www.nordkystfortaellerne.dk



Thomas Kirk 
Hans historier ligger inden for den selvop-
fundne genre magisk vestjysk realisme. 
Som den naturlige efterfølger til det nye 
nordiske køkken og ny nordisk folkeskole 
ser han det som sin opgave at komme 
med forskellige bud på den nye nordiske 
saga. 
Telefon 29208409 
Mail thomas-kirk@live.com

Susie Haxthausen     
En moderne, mundtlig forfatter, som 
har været fuldtidsfortæller siden 2002. 
Medlem af den dansk-svenske fortæl-
lergruppe Beretterakademiet. Fortæller 
kun egne historier. Har skrevet romaner, 
fagbøger og en børnebog.
Telefon 21819852
Mail susiehx@gmail.com
www.susiehx.dk

Simon H H Simonsen  
Har fortalt historier siden 1995.
Historierne er dybe hver-
dagshistorier, men neden 
under almindelighederne er 
de dybt komplicerede. Det er 
gammel visdom. 
Medstifter af 
Nordkystfortællerne. 
Telefon 61607777 
Mail
simonhhsimonsen@gmail.com
www.nordkystfortaellerne.dk



Program 25. - 26. maj 2019
Lørdag
11:00 Festivalen åbnes, tale v. formanden for Gribskov Kommunes udvalg 
for erhverv, turisme og oplevelsesøkonomi:  
Morten Ulrik Jørgensen.
11:30-17:00 Fortælling og spillemandsmusik non stop.

Søndag
11.00-15:00 Fortælling, kædedans m.v.

Find vej til NATURRUM TISVILDELEJE v/ Strandparkeringen
Med bil: 
Følg skilte til Tisvilde og Tisvildeleje, kør gennem Hovedgaden til den store 
P-plads ved stranden. Stil evt. GPS’en på Hovedgaden 112 (Strandkiosken). 
For enden af P-pladsen ligger NATURRUM TISVILDELEJE .
Med bus/tog: S-tog København-Hillerød. Skift i Hillerød til Lokalbanen mod 
Tisvildeleje. Følg Hovedgaden ca 1,4 km mod vest til stranden og den store 
P-plads.

Festivalen er støttet af Kulturrådet, Gribskov Kommune. 

Arrangør: 

Fri entré
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NATURRUM TISVILDELEJE 


