
Fortellerkafé Oslo fra 2010 til i dag 
 Sted: Kafé Asylet dersom ikke annet sted er oppgitt. 
 
Søndag 4. mai 2014 
 

 
  
 
 
Denne kvelden var det styremedlemmene som fortalte: Liv Marie Skaare Baden fortalte fra barndommen. Øystein Vestre fortalte om 
hvordan det er å være sunnmøring med vondt i tennene. Silje S. Langøy fortalte om forholdet far - datter. Hallvard Austlid fortalte om 
jobb som cowboy i Zambia i 1950-årene. 
  
Til slutt tok vi de vanlige årsmøtesakene >>>>> 
 

Søndag 6. april 2014 



 
 Hilde Vesås, Karin Koch og Karl-André Skevik forteller. 
 
Fra aske til eventyrer.  Hva kreves for å vinne prinsen eller prinsessa? 
Velkommen til en eventyrlig time med Fortellercompagniet. 
"Eventyrer:  En person som søker eller ernærer seg ved spennende, 
eksotiske og farlige prosjekter,som å grave etter gull, bestige høye fjell, sloss 
mot troll, osv, osv." 
  
 
 
 



Søndag 2. mars 2014  
  

  
  
Per Jostein Aarsand vil fortelle «Dansetimen», en road-fortelling om 
sårbarhet og pågangsmot. 
Per Jostein vokste opp på Stovner, er medlem av Fortellerhuset og har arbeidet som 
profesjonell forteller siden 2001.  
Han skaper umiddelbart kontakt med publikum; lytteren blir dratt inn i handlingen og 
glemmer alt annet. Historiene er morsomme, spennende og tragikomiske. 
  
Søndag 2. februar 2014  
   

  

Kjærlighetskveld: Høysangen fortalt  



Sitrende kjærlighet og øm lengsel 
 

Høysangen er Bibelens vakre kjærlighetssang og en av verdenslitteraturens 
største tekster. Sangenes sang blir den kalt, den danner grunnlaget for det 
meste av kjærlighetsdiktning i Vesten. Forestillingen gir deg den klassiske 
bibelfortellingen og poesien, krydret med nåtids-erfaringer av kjærligheten i 
hverdagslivet. 
 
Anne Kristin Aasmundtveit er forfatter og forteller, har lang fartstid som forlagsredaktør og 
er nå bibelforteller i Bibelselskapet.  
Sven Aasmundtveit krydrer med kjærlighetssanger av Burns og Dylan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Søndag 12. januar 2014 
  

 
  
Neda Alaei, Remi Johansen Hovda og Tormod Fuglestad fortellerDisse tre gikk på 
fortellerkunststudiet i høst og vil dele tre historier derfra. 
NEDA, student, vil fortelle en historie om Frida Kalho og hennes to store ulykker som 
inspirerte henne til å male groteske og ærlige kunstverk. 
REMI, student, dramapedagog og dragartist, vil dele en historie om sin helt, fetter Andreas, 
som valgte å slukke sitt eget lys. 
TORMOD, student og frilanser innen mange typer kommunikasjon og estetikk, har en lystig 



historie om da ungdommen i Sandnes oppdaget hasjen og hva det førte med seg.   
 
  
 

Søndag 1. desember 2013 
   

 
   

 Helene Abrahamsen forteller 

 Helene Abrahamsen er født og oppvokst i Fredrikstad. Hun visste tidlig at hun 
ville bli skuespiller og tok alt hun kunne komme over av roller, kurs, utdanning 
og erfaring. I dag er hun godt på vei til å bli psykolog, men teatret ligger 
fremdeles hennes hjerte nær. Hun sitter i den daglige ledelsen på Det Andre 
Teatret og jobber der som produsent, improvisatør og kursholder. I tillegg liker 



hun å fortelle, og hun vant NM i Storyslam i 2012. Etter å ha deltatt noen 
ganger på Andre Historier er hun nå veldig spent og glad for å få muligheten til 
å bidra på fortellerkafé.   
  
  
  
  
  
 
  

Søndag 3. november 2013 



  

  
  
  
  
  



    Marit Hallen forteller 
  

Marit Hallen er utdannet bibliotekar og forteller. Hun har lang fartstid som 
ungdomsbibliotekar på Deichmanske bibliotek, Torshov filial. Som forteller har 
hun opptrådd i en rekke ulike sammenhenger og for alle aldersgrupper. Marit 
er med i fortellerensembelet FabelAkt, en gruppe på 9 fortellere som holder til 
på Deichmanske bibliotek, Grünerløkka filial. 
 
I disse dager har Marit lyst til å fortelle rom-historier:  
”I den gylne natt" - fortellinger fra rom-folket.  
  
  
  
 
  



 
 
6. oktober 2013  
Marit Jerstad forteller om Loke, gudenes motstander.  
Hvilken kraft er det i kosmos som er i oss og rundt oss, som med lumske, ondskapsfulle og 
listige knep skaper en masse vanskeligheter og ulykker. Når Loke tvinges til å rette dem opp, 
gir han gudene nettopp det de trenger i sin kamp mot Jotnene.   
            
 



 

 13. september 2013 
 Vi har fire fortellerstunder i VIP-rommet på Asylet.  
 Fortellinger fra fjern og nær,  
 kanskje til og med fra din egen bakgård?  
 Barneprogram: Silje Langøy og Øystein Vestre  
 Voksenprogram: Mehda Zolfaqari og Lisbet Nortvedt  

  
  
  
  
  
 



 
 
 
5. mai 2013 

Georgiana Keable fra Fortellerhuset forteller om sin fottur i Lofoten, Senja og Vesterålen 



sommeren 2012. Hun banket på døra hjemme hos folk og spurte: "Har du en historie til 
meg?" Akkurat som Peter Asbjørnsen (født for 200 års siden) gjorde. Georgiana hadde med 
seg hengekøye og sov ute i skogen når hun ikke ble invitert inn.   



 
  
7. april 2013 



	  


