Vølvens Spådom.
Katrine Faber 7. april kl. 10
Vølvens Spådom er et af de ældste og
stærkeste værker i den nordiske mytologi.
Den gamle Vølve – spåkvinden - erindrer
om Verdens skabelse og altings fødsel og
forudsiger Verdens undergang, Ragnarok,
hvoraf nyt liv vil spire. Vi skal høre om den
lysende gud Balder, som blev dræbt ved
Lokes list. Han kunne kun komme tilbage
fra dødens rige Hel, hvis alt på jorden ville
græde for Balder. Men det ville ikke alt, og
Balder venter stadig på forløsning.
Vølvens spådom er en enestående
kærnefortælling i den nordiske kultur. En
stærk visionær og varslende urfortælling,
som taler med stor visdom og aktualitet ind
i vores tid. Katrine Faber forener på sin helt
egen dramatiske og vitale facon ordet med krop og musik, med
stemme og sang og stor musikalitet.
H.C. Andersen: Nattergalen.
Ellen Dahl Bang 5. maj kl. 10
Kan friheden sættes i bur? Kan
det kunstige og falske uddrive
dæmoner?
Meget står på spil i Andersens
smukke eventyr, der var stærkt
inspireret af hans forelskelse i
sangerinden Jenny Lind. Hun
var ikke særlig køn, men fuld af
varme og menneskelighed, hun havde noget ægte og sandt over sig.
Er det ikke noget vi til alle tider har brug for?
Ud over Nattergalen skal vi også høre et par andre historier fra
Andersens store katalog.

Formiddagsfortællinger i Svendborg Forsamlingshus
foråret 2021 - onsdage kl 10
Myter & Eventyr
I foråret 2021 kan vi igen tilbyde formiddagsfortællinger i
Svendborg Forsamlingshus.
Den første onsdag i månederne marts, april og maj lukker vi op for
gode oplevelser i fællesskab samt d. 17 marts. Det glæder vi os til.
Gode aktiviteter tåler gentagelse, og når noget gentager sig, bliver
det efterhånden til en tradition.
Der er rigtig mange mennesker, der har åbnet øjnene og ørene for
disse stjernestunder. Der er et udtalt ønske og et behov for at
videreføre denne formidling af levende litteratur, så det gør vi.
Velkommen til endnu en sæson med formiddagsfortællinger i
Forsamlingshuset.
Praktisk:
Vi håber og krydser fingre.
Hold øje med forsamlingshusets webside, facebook og
dagspressen.
Der er lige nu pr 1. febr. stor usikkerhed om deltagelsen i
kulturelle arrangementer på grund af nedlukningen, så ret til
ændringer forbeholdes.
Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.15 og fortællingen
begynder kl. 10 og varer en time.
Billetter á 60 kr. ved døren eller på
https://brugerforeningensfh.nemtilmeld.dk
Vi anbefaler at tilmelde sig.
Vi takker vore sponsorer Fynske Banks Fond, Kvickly og
Svendborg Kommune for underskudsgaranti.
Arrangør: Forsamlingshusets brugerforening/ Torben
Wahlstrøm

Inuit eventyr
Lisbeth Koefoed Jensen 3. marts kl. 10
"Jeg har altid elsket fantasi og
har ofte måttet savne den. Thi
intet opildner og inspirerer som
fantasi, den frugtbare,
identitetsskabende fantasi, der
løfter os og fører os op over
fjeldene til de store vidder".
(Knud Rasmussen)
Jeg vil fortælle 4-5 inuit-eventyr,
indsamlede af Knus Rasmussen
fra hans 5. slæderejse, der gik til
det nordligste Alaska. De
Lisbeth Koefoed Jensen
rummer alle stor mystik, som går
over al forstand. En ung mand
bliver fløjet op til en gammel ørns bolig. Han trues på livet, fordi
menneskene har glemt at feste og derfor ingen glæder har
længere.
Vi skal også møde en ravn, der bor i en hval sammen med en
ung pige og om ’Skeletkvinden’, der slår på tromme gjort af en
fiskers hjerte.
"Her er da endelig eventyr med sprælsk og oprindelig
indbildningskraft. Gid den fænge!" - siger Knud Rasmussen.

Adonis og Myrra
Torben Wahlstrøm 17. marts kl. 10
Kan et træ være et menneske?
Træerne står så majestætiske og oprejste i skov og parker. De
minder os om mennesker, grenene om lemmer og rødderne om
fødder. Ser vi ikke også ansigter og former aftegnet i barken.
Gennem alle tider har træet spillet en rolle i mytologien. I denne
fortælling hører vi om en ung gravid kvinde, der bliver forvandlet
til et træ. Af dette træ kommer hendes søn Adonis til verden – og
vindene fór over hele verden og fortalte om denne skønne
yngling, Afrodites gudsøn, et kongeligt barn undfanget gennem
en usømmelig kærlighed……
Foruden denne myte skal vi også høre om Pygmalion.
Torben Wahlstrøm

