
FREDAG 31. august

Kl. 12.00:  Promotering av Fortellerdagan
 Marte Liset, leder av Nordnorsk Fortellerforum,  
 gir  smakebiter av Fortellerdagans program  
 på Kulturfabrikken, Sortland.

Kl. 10.00–16.00: Fortellerkurs: Fortellersmie i Nyksund
 Hvordan «smi» en god begynnelse til ei fortelling?  
 Og hvordan utvide fortellinga? Praktisk kurs for deg 
  som vil bli en enda bedre forteller. Kurset passer  
 for ansatte i reiselivsnæringa, formidlere på museum 
 og for pedagoger. Nærmere informasjon opplegget,  
 se www.fortellerdagan.no (kurs) 
 Arr. Nordnorsk Fortellerform/Fortellerdagan
Kursholdere:  Steinar Jakobsen og Hilde Johanne Hansen
Sted:  Nyksund Brygge
Påmeld.:  Steinar: 977 73 741
Pris:  Kr. 700.- ink. lunsj – max 20 stk
 
Kl. 17.30:  Åpning av Fortellerdagan 2018 med ordfører
 i Øksnes, Karianne Bråthen
 Sted: Arntsenbrygga

Kl. 17.45–19.00: Den makalause, eventyrlige Olaus
 Fortellinger om Vesterålens fargerike eventyrsamler,  
 Olaus M. Nicolaissen (1842–1924), krydret med  
 hans frodige Nyksundeventyr. 

Fortellere: Atle Valland og Hilde Johanne Hansen.
Arr:  Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor.
Sted:  Arentsenbrygga
Pris:  Kr. 100.-  – max: 100 stk
 
Kl. 19.30–21.00: Musikalsk fortellerkonsert 
 med Gisle Børge Styve Trio 
 Musikken er melodisk, vakker og groovy, med  
 fantastiske koringer og finstemt instrumentering. I  
 sentrum står Gisle Børge Styves varme vokal og  
 lekne piano, ledsaget av Per Willy Aaseruds trompet  
 og Helge Harstads bass
 Arr: Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor  
 og 929 Produksjon AS
Sted:  Nyksund Brygge
Pris:  Kr. 300.-   –  Max: 100 stk.
 
Kl.22:00: I mitt stille kammer
 Lansering av ny visebok  med  
 vesterålske og nordnorske folkeviser. 
Forfatter/  
forteller:   Sigrid Randers-Pehrson. 
 Arr. Kultursamarbeidet i Vesterålen/Fortellerdagan. 
Sted:  Arthurbrygga

 

LØRDAG 1. september

Kl. 11.00 – 12.00: Gjøre det mulige mulig!
 Om lederskap, om kunst som gjør en forskjell, 
 om kunsten å få ting gjort. 

Forteller: Anne Beate Hovind 
 Anne-Beate har ledet og leder en rekke store kultur- 
 prosjekter i Oslo, blant annet Future library. På midt- 
 en av 80-tallet var hun lærer ved Strengelvåg skole 
 i Øksnes. Da kom hun i kontakt med  det  Interna- 
 sjonale Nyksundprosjektet, og ble senere  aktiv i  
 prosjektets Oslogruppe. Anne Beate Hovind mottok 
 i vår Oslo kommunes kulturpris.  
 Arr: Fortellerdagan i samarbeid med Campus Nyk- 
 sund AS og Kultursamarbeidet Vesterålen regionråd
Sted:  Arentsenbrygga
Pris:  Kr. 100.-  –  Max: 100 stk.
 

Kl. 13.00–13.45: Eventyr for store og små!
 Fortellere:  Stina Fagertun, Eirin Edvardsen,  
 Marte Liset og Steinar Jakobsen  
 – fire av landsdelens beste fortellere!

 Nordnorsk Fortellerforum ble etablert i 2008 i for- 
 bindelse med Festspillene i Nord-Norge. Forumet er 
 åpent for forteller fra hele landsdelen. Forumets  
 styre består av Marte Liset fra Tromsø - styreleder,  
 forteller og dramapedagog ved UITØ.Steinar Jakob-- 
 sen fra Stokmarknes - mangeårig konsulent i Bytt  
 til, forteller og forfatter. Eirin Edvardsen fra Salten 
 – profesjonell forteller/formidler. Stina Fagertun fra 
 Tromsø - DL i Eksportutvalget for kultur, hvor hun 
 produserer teater, fortellinger, workshops, skriver  
 manus med mer.
 Arr. Nordnorsk Fortellerforum i samarbeid med  
 Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor
Sted:  Bedehuset Zoar
Pris:  Kr. 100.-  – Max: 100 stk.
 
Kl. 14.00–14.30: Historier nordfra!
 Forteller: Ane Høyem
 Ane Høyem har etablert Historier Nordfra AS, og 
 har et klart mål om å gjøre Nord-Norge mer synlig.  
 Hvorfor og hvordan? Det er dette hun skal fortelle  
 om på Fortellerdagan! Ane er Journalist og medie- 
 rådgiver, og har bakgrunn fra NRK, Flyktninghjelpen  
 og EMI Music. 
Arr: Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor
Sted:  Arentsenbrygga
Pris:  Kr. 100.-   – Max: 100 stk.
 

Kl. 15.00 – 16.00: Opp fra havet!
 Med gruppa Fortellervill.
Sted:  Arntsenbrygga
 
 Fortellevill består av: Torgrim Mellum Stene (for- 
 teller), Jon Hjellum Brodal (musiker og danser),  
 Tuva Færden (musiker og danser).
 Forestillinga «Opp fra havet» er ei musikalsk fortel- 
 lerforestilling for barn og voksne. Den fletter  
 sammen to tradisjonelle eventyr om møter mellom  
 mennesket, havet, og det som lever der. Dette  
 skriver gruppa Fortellevill om forestillinga:  
 
 Vi forteller historiene på en måte der den muntlige  
 fortellerkunsten, musikken og dansen er likeverdige 
 fortellerstemmer, samtidig som vi tar i bruk noen av  
 teaterets virkemidler. På denne måten ønsker vi å gi  
 et stort spillerom for fantasien, samtidig som publi- 
 kum får et dynamisk møte med folkemusikken og -  
 dansen og folkemusikkinstrumentene. 

 Arr. Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor

Sted:  Arntsenbrygga
Arr:  Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor i samarbeid  
 med Nordland fylkeskommune.
Pris:  KR. 200.-   –  Max: 100 stk.
 

Kl. 16.15 –17:30: NIMBY! YIMBY! 
 (Not In My Back Yard! Yes In My Back Yard!)
 Bak denne noe mystiske tittelen skjuler det seg  
 poetisk sakpoesi hentet fra klagesaker hjemme- 
 hørende i Oslo kommune - trolig ikke så ulike klage- 
 saker her nord. Det legges opp til en liten frisk  
 paneldebatt i etterkant: Er vi mer eller mindre sytete 
 i nord enn i sør? Er kommunale klagesaker her nord 
 mer saftige fortellinger enn dem man har for  
 eksempel i Oslo?
 Fortellende poet: Geir Rognlien Elgvin.

Sted:  Arthurbrygga
Arr:  Fortellerdagn/Øksnes kulturkontor  
 i samarbeid med Arthurbrygga.

 

Kl. 18.00–19.00: Alvkoneduken fra Bustarfell  
 – historia, sagnet og inspirasjonen
 Fortellere: Birgit Lund (fortelling), Ingrid Larssen  
 (fortelling og bilder), Sigrun Tara Øverland  
 (harpe/autoharpe/sang)
 Ei spennende historie fra Island på 1600-, 1700- 
 tallet , vevd sammen med et eventyrlig sagn,  
 nyskrevet musikk, og om hvordan en billedkunstner 
 lot seg inspirere. Birgit Lund fra Andøy – lektor,  
 forteller og arkeolog – har sammen med kunst- 
 håndverker Ingrid Larssen fra Hadsel forsket på  
 historia og det islandske sagnet om Alvkoneduken.  
 Sammen med musiker, komponist og sanger Sigrun  
 Tara Øverland har Birgit og Ingrid laget ei forestilling  
 som vi er stolte av å kunne urframføre i Nyksund. 

Arr:  Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor  
 og Kultursamarbeidet i Vesterålen
Sted:  Arentsenbrygga
Pris:  Kr. 200.-  –  Max: 100 stk.
 

Kl. 20.00–21.30: Ramsalte fortellinger og konsert!
 I skreikommunen Øksnes er det en sterk forteller- 
 tradisjon knyttet til virksomheter på hav og land.  
 Fortellerdagan har derfor gleden av å invitere til  
 noen ramsalte, humørfylte, eventyrlige fortellinger,  
 ispedd og etterfulgt av høvelig sang og musikk.  
 Medvirkning av fortellere fra lokalmiljøet, Øksnes  
 Kystlag, UL Nybrott og The Band With No Name.

Arr: Fortellerdagan/Øksnes kulturkontor,  
 UL Nybrott og Øksnes Kystlag.
Sted:  Arntsenbrygga
Pris:  Kr. 200.-   –  Max: 100 stk.

 
Videre denne kvelden: 
 Mulig nattåpent i Nyksund? 
 Eventuelt program kommer!

SØNDAG 2. september

Kl. 10.00:  Årsmøte i Nordnorsk Fortellerforum 

Kl. 12.00 (og tidligere hvis ønskelig):  
 Guida turer i Nyksund og området rundt. 
 Mulighet til å gå den fantastiske Dronningruta.  
 Se www.dronningruta.no 

31.08 – 02.09.2018 
PROGRAM

Fortelllerdagan 2018 er samarbeid mellom Øksnes kulturkontor, Nordnorsk Fortellerforum, Kultursamarbeidet i Vesterålen,  
929 Produksjon AS, Campus Nyksund AS, Øksnes Kystlag, UL Nybrott, Bladet Vesterålen og beboere i Nyksund.

ØKSNES
KOMMUNE

Fortellerdagan har fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Øksnes kommune,  
Kultursamarbeidet Vesterålen Regionråd, Tekstbutikken AS og lokale sponsorer
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v e s t e r å l e n

Forbehold om endringer – Programmet oppdateres på hjemmesida www.fortellerdagan.no
Billettsalg ved inngang, på festivalkontoret i Nyksund eller på https://pay.ebillett.no» 


