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FORS TÅET?  ·  RAKUGO S T OR IES  ·  MORE  
RAKUGO S T OR IES  ·  MORGENFOR TÆLL ING  ·  
FOR TÆLL ING  I  SOMMERN ATTEN  ·  V I  
SKYDER  IKKE  MED  T OMATER  ·  BRUDT  I TU 
–  OM AT  M IS TE  OG  V INDE  IGEN  ·  S Å  S ANT 
SOM DET  ÄR  S AG T  ·  FORB INDEL SEN  T I L 
C L ARA  ·  S T ORY - F IGHT -N IGHT  ·  L I L LE  KNUD 
·  DEN  BL Å  DØR  ·  S TÆRKODDER  MØDER  
MY TER  FRA  GRØNL AND  ·  HELD  E L LER  
HVAD?  ·  THE  LOVER  AND  THE  BELOVED 
(ASHEQ  U  MASHOUQ)  ·  GUDERNES  DR IK 
·  MAG ISKE  FOR TÆLL INGER  ·  J AG TEN  PÅ 
DE  FORS VUNDNE  FOR TÆLL INGER  ·  GONG -
SHOW ·  DAN ISH ,  TURK ISH  AND  IR I SH  
DEL IGHT  ·  DEN  S IDS TE  RE JSE  ·  M IN  KÆRE 
BØRGE  ·  BAG  DET  SOR TE  S LØR  ·  E T  S TED 
I  BUNKEN  ·  EN  FANDEN - TAS T I SK  DANS  · 
KRABATEN  ·  BAG  DE  RØDE  MURS TEN  ·  EN 
VOLT - SOM OPLEVEL SE  ·  FOR TÆLL INGER 
FRA  DENGANG  FOR  L ÆNGE  S IDEN . . .



Det ene øjeblik er en 7. klasse ved at dø af grin over en  
fortælling om at være en ”stakkels teenager” anno 
2019, det andet øjeblik sidder tre japanske kimono- 
klædte kvinder foran et voksent publikum, og i den  
ældgamle Rakugo-fortællestil, der kan spores helt til-
bage til samuraiernes tid, fortæller de deres morsom-
me og korte fortællinger - på engelsk selvfølgelig. 

MORGENKAFFE OG SOLNEDGANG 
Kl 04.00 om morgenen har Hans Laurens brygget  
kaffe til dem der gerne vil høre ham fortælle solen  
op . Under uddelingen af Wordsprisen går solen til 
gengæld ned - og der lyder et underholdende GONG 
undervejs, da en fortællers historie blev længere end 
de aftalte tre minutter.

 
DØDSFORAGT OG IMPROVISATION 
På kirkegården står fire fortællere og forbereder sprit-
nye fortællinger til version 2.0 af ”kirkegårdens for- 
tællinger”. Fire andre fortællere er til gengæld ufor-
beredte, og med dødsforagt  kaster de sig ud i ”Story 
fight night” og konkurrerer om at improvisere de  
bedste fortællinger. 

HELE VERDEN & GRØNLAND I EN KÆLDER 
På hovedscenen står Europas travleste fortæller og 
forfører sit publikum med hans irske accent og utro- 
lige fortællinger. Man forstår straks hvorfor man-
ge rejser langt for at opleve ham og hvorfor han hver 
sommer turnerer fra festival til festival i hele verden. 
På den internationale Words-scene står også en for-
tællerske fra Tyrkiet, efterfulgt af endnu en fortæl-
lerske, denne gang fra Sverige, imens danske Stær-
kodder møder grønlandske myter i Max Guttmanns 
rennæssancekælder.

NYT OG GAMMEL MØDES 
Wordsfestival 2019 holder egne traditioner i ave og 
mikser dem med nyt, når vi lader moderne LIVE for-
tælling krydse klinger med samuraiernes ældgamle 
fortælletradition.

Der er plads til det velkendte og det nye.  
Plads til det magelige og  det udfordrende og årets 
Wordsfestival er nok den mest ambitiøse nogensinde. 

Og du er inviteret med hele vejen, for selv i hver- 
dagene - hvor børn og barnlige sjæle kan opleve  
professionelle fortælleteatre - virker din Wordsbillet 
eller dit festivalarmbånd. 

Vi tager alle døgnets timer i brug for at skabe et pro-
gram der viser det bedste inden for international for-
tælling, og samtidig understreger at Danmarks egne 
fortællere er med deroppe hvor der er sjovt at være: 
blandt verdens bedste. 

Spread the Word - og glæd dig.

 
André Andersen, Festival-leder  
Kasper Sørensen, Kunstnerisk leder

N ÅR  DET  MODERNE 
KRYDSER  KL INGER 
MED  S AMURA IERNE!



ANDRÉ ANDERSEN
Med ca 200 optrædener om året er han én af landets travleste  
fortællere. Om det er gysere for børn i Lemvig, Hamlet for en  
menighed i Svendborg eller en håndfuld sjove fortællinger for 
pædagoger i Ballerup, så er Wordsfestivalens daglige leder altid 
garant for store armbevægelser og en god oplevelse.

TORSDAG, FREDAG, LØRDAG, SØNDAG

ASKE EBBESEN
Aske fortæller om det store i det små. 
Om nutidsmenneskets problemer og dagligdagens drama. 
Skarpt skårne historier, humor og højt tempo.

FREDAG, LØRDAG, SØNDAG

CHIYO NAGAO // JAPAN
Chiyo is a beer loving traveler, with a story to tell.  
Life is like a roller coaster. It has ups and downs.  
But it’s your choice to scream or enjoy the ride.  
Please enjoy our performances! 

TORSDAG, FREDAG, LØRDAG

EMI SUZUKI // JAPAN 
I really want to introduce some Japanese cultures and I  
want people to laugh!

Be ready for my stories and a Japanese experience. 

TORSDAG, FREDAG, LØRDAG

 

HANS LAURENS
Hans er dansk fortællings grand old man, med mere end  
30 års erfaring. Han er en af pionererne i moderne dansk  
fortælling. Han er kendt som forfatter til historier med et  
touch af krimi og eksperimenter med musik, akrobatik og ord. 

FREDAG, LØRDAG, SØNDAG

 

8  INTERN AT ION ALE  &  T YVE  DANSKE  L I VE
H IS T OR IEFOR TÆLLERE  I  V ERDENSKL ASSE



JOSEPHA LAUTH THOMSEN // GRØNLAND
Josepha er født og opvokset i Grønland. Da hun blev 21, indså hun 
at hun måtte sprede ordet og historierne om og fra Grønland.  
Siden 2015 har hun brugt sine fortælletalenter til at fortælle  
turisterne og alle andre historierne fra Grønland. 

LØRDAG

 

KARI BRINCH
Kari har fortalt for titusindvis af børn og voksne. Nærvær,  
personlighed og humor er nøgleord, når hun indtager rummet 
med fortælling, der lader din nethinde fyldes af billeder, du  
aldrig glemmer. Modtager af Words Udviklingsprisen 2016.

LØRDAG, SØNDAG

 

KASPER SØRENSEN
Kasper Sørensen er en moderne dansk historiefortæller med  
internationalt ry. Hans nærvær er uovertruffet og hans stil er 
blevet kaldt alt fra upoleret Rock-n-Roll til forførende skøn.  
Kaspers historier er gode. Han fortæller livet på plads. 

TORSDAG, FREDAG, LØRDAG, SØNDAG

KEIKO YANAGAWA // JAPAN
Keiko is the grandmother of a baby girl, she loves Sherlock Holms 
by late Jeremy Brett and lives with husband, three cats and a 
dog; 4 year experience in English Rakugo. Come taste something 
very special – our stories.

TORSDAG, FREDAG, LØRDAG

LAURA KAMIS WRANG // DK · CANADA 
Laura voksede op med to kontinenter, to sprog, to kulturer.   
Livets diversitet og forandring er en kilde til forundring og byder 
på flere spørgsmål end svar.  I Lauras fortællinger bliver ordene 
til billeder, som sammen bygger bro fra hjerte til hjerte. 

LØRDAG

 

8  INTERN AT ION ALE  &  T YVE  DANSKE  L I VE
H IS T OR IEFOR TÆLLERE  I  V ERDENSKL ASSE

MARIA ARNADOTTIR // SVERIGE
Maria er international skuespiller, instruktør og fortæller.  
Hun er uddannet på Statens Teaterskole i Malmö og har arbejdet 
på Malmö Stadsteater, Nya Skånska teatern, Örebro Länsteater 
og Västanå Teater, samt haft opgaver på film og TV. 

LØRDAG



MORTEN WOODS 
Trofast guitarist/korsanger for Sanne Salomonsen og Søren Sko. 
En kuffert fuld af vedkommende hjemmekomponerede sange  
og andre kunstneres værker, som har haft betydning for hans 
karrierevalg. Optræder sammen med André Andersen og solo  
på wordsfestivalens singersongwriter-scene.

LØRDAG

MIA MØLLER 
Øjeblikkets fortæller. Ynder improviserede fortællinger med 
indlevelse, galskab og poesi. Altid frisk på en ny udfordring. 
Modtog Words Talentprisen 2017.

FREDAG

NIALL DE BURCA // IRLAND
Niall is a scéalaí, a traditional storyteller with the ability to  
connect with audiences of all ages. He is based in Dublin from 
where he travels worldwide to tell his stories. Niall has been 
awarded children’s entertainer of the year in Ireland.

TORSDAG, FREDAG, LØRDAG

 

MARIA JUNGHANS 
Maria fortæller om livets store øjeblikke, og de små der bider sig 
fast. Når hun fortæller bliver personerne til mennesker af kød og 
blod, verdener folder sig ud og følelser sitrer under huden.  
Det er sanseligt, underfundigt og intenst.

LØRDAG

PER WORM
Words favorit, mestermusiker og sangskriver ud over det  
naturlige. Han fletter hverdagen ind i sine skarpsynede  
betragtninger i øjenhøjde med virkeligheden og med et stik  
af latter i serveringen og refleksion i hver eneste tone.

LØRDAG

PERNILLE STOCKFLETH 
Pernille er en dreven og elsket fortæller. Hun hører til den  
absolutte elite indenfor dansk fortællekunst, og hun mestrer  
både det dybt alvorlige og det urkomiske. Hun maler billeder  
med ord, billeder der klinger længe efter historien er slut…

FREDAG, LØRDAG, SØNDAG



PETER AMORAS 
Peter er et af de nye store talenter i den danske æter.  
Som Karrierkanonen udtrykte det: Mørke og intense guitarriffs 
på melodiske synthflader. Universet støbes sammen af akustiske 
guitarer og ærlig, dansksproget lyrik.

Optræder sammen med Kasper Sørensen og på festivalens  
singersongwriterscene.

LØRDAG

RASMUS LUNDGREEN
Rasmus er autodidakt skuespiller og historiefortæller.  
Med sit fysiske spil fortæller Rasmus med krop, stemme, følelse 
og indlevelse, og fremfører karaktererne levende og troværdige  
foran publikum. 

LØRDAG

 

STEINER
Når Steiner fortæller, så tændes dit indre filmlærred og  
historiens billeder folder sig ud. Med stor indlevelsesevne og  
sans for at fornemme tilhørerne, forfører Steiner med sin  
levende fortællestil.  Han skal opleves!

LØRDAG 

VIGGA BRO 
Vigga er kendt som fortæller og skuespiller. Fortællingerne  
fylder det meste af hendes professionelle liv. Hun har et enormt 
repertoire af historier fra hele verden. Men lige så mange digter 
hun selv.

LØRDAG

SEVIK PERL // ISRAEL · DK 
Sevik er skuespiller, forfatter, historiefortæller og taxichauffør. 
Han skriver selv sine fortællinger, der som regel er baseret på 
egne personlige oplevelser. Filosofiske refleksioner over livets 
forunderligheder er fortællingernes faste følgesvend.

LØRDAG

SEYDA ÇEVIK // TYRKIET
Seyda is co- founder of Seiba International Storytelling Center, 
the first storytelling institution in Turkey. She designs storytel-
ling processes to be used in educational environments. Ş 
Seyda tells both for children and adults. 

LØRDAG



Flere opsøgende teatre har fortællingen i fokus, når de spiller 
deres forestillinger for børn og unge på skoler og biblioteker i det 
ganske land.

Wordsfestival 2019 vil , som noget nyt, præsentere denne type 
forestillinger for sit publikum, og samtidig invitere en del af  
kommunens skoler til teaterfortælling.

Nogen af de medvirkende er velkendte navne i words-sammen-
hæng, men du har nok aldrig oplevet dem i denne sammenhæng. 
Gratis for de inviterede skoleklasser, men der er også adgang med 
wordsbillet eller festivalarmbånd. 

ANDRÉ ANDERSEN SOLO: ABEHÅNDEN 
 
“En fortæller, en skuespiller og et publikum. Alt andet er overflod 
og skal kun tilføjes hvis det er højst nødvendigt.” 
(citat: Peter Brook). 
 
 En præmis som har været vigtig i teatrets produktioner,  
der altid har en drenget energi og kærlighed til den gode 
fortælling i højsædet.

TORSDAG kl. 12.00 
Medvirkende: André Andersen 
 
 

DET FORTÆLLENDE TEATER: LILLE DESSERT 
 
Det fortællende teater ønsker at fortælle, så verden forsvinder 
omkring publikum.  Det fortællende teater  inviterer sine  
tilhørere med på en rejse ind i eventyrets verden, hvor  
fortæller og publikum sammen kan hente noget af den  
kraft, der ligger gemt i de gamle historier.

I 2006 modtog teatret børneteaterprisen.

TORSDAG kl. 11.00 
Medvirkende: Jesper LaCour

FORMIDDAGSPROGRAMMET

Forestillingerne er refusionsgodkendte.



DUNKELBLÅ: MUSIKANTERNE 
 
Teater Dunkelblå arbejder med historiefortælling,- med enkle,  
teatralske og visuelle midler - og med musik 

Teatrets forestillinger er fællesoplevelser, hvor de medvirkende -  
i dialog med publikum - gør det iscenesatte nærværende og aktuelt. 
Historierne kommer fra myter, sagn og eventyr.

TORDAG kl. 10.00 
Medvirkende: Troels Ejsing 
 
 

FORTÆLLEKUNSTEN: GUAVAJAGTEN 
 
Fortællekunsten er mestre i den gode historie. Teatret er et af de 
første indenfor den genre der kaldes fortælleteater og leger altid med 
ordene i et udfordrende børneunivers, hvor eventyr og den moderne 
fortælling smelter sammen i sjov og ballade, men altid med alvoren 
på lur bag morskaben.

FREDAG kl. 11.00 
Medvirkende: Kasper Sørensen

 
 

LEVENDE FORTÆLLINGER: BJØRNEKONGEN 
 
Levende fortællinger bruger altid musikken som en vigtig del  
af fortællingen.

Med et sprudlende sprog og medrivende billedrige universer gives 
der liv til historier der ikke kun underholder & rører, men også 
spænder vidt. Historierne kredser om de store ting i livet: magt, 
kærlighed, skæbne, fortrængninger, erkendelser og livsmestring  
fortalt med stort engagement, ro og indlevelse.

FREDAG kl. 10.00 
Medvirkende: Pernille Stockfleth, Ida Bach Jensen

 
 

SPORENSTREGS: STAKKELS TEENAGER 
 
Der er fuld fart på timingen når Sporenstregs på ekvilibristisk vis,  
lader deres fortællinger få liv igennem to fortællere. Altid med  
fuld fart på vej mod nye katastrofer. Der bliver spillet direkte til  
publikum, så alle føler sig revet med ind i fortællingen.

FREDAG kl. 12.00 
Medvirkende: Aske Ebbesen, Caspar Samsø Clausen

Forestillingerne er refusionsgodkendte.



Katrice Horsley, Wordsfestival 2018 

Siden 2013 har 
Wordsfestivalen åbnet døren for  

danske og internationale LIVE fortællere  
af høj kvalitet. 

På 6 år har 81 fortællere besøgt Wordsfestivalen,  

59 danske og 22 internationale fra 11 lande. 

29 Wordspriser er blevet uddelt, 46 locations har lagt krop til  
scenerne hvorfra 260 forskellige titler har været rammen om mere  

end 700 fortællinger. Og så har vi ikke medregnet de månedlige  

WORDSaftener, som der til dags dato har været 32 af!

Hvert år udfordrer wordsfestivalen fortællerne med NYE koncepter,  
spillesteder, udtryk og former - og udfordrer dem til at lave NYE shows med  

andre fortællere - og giver dem dermed en mulighed for at udvikle NYE  
fortællinger og kunstneriske samarbejder. 

Vi holder stædigt fast i at forny det gamle og samtidig være opmærksomme  
på at det også er dejligt at gense en elsket fortæller. 

Med det faste publikum, der hele tiden hiver nye tilhørere med,  
føler vi at vi er på rette spor – stadig søgende, altid klar til at løfte 

LIVE fortællingen nye steder hen, både fysisk og psykisk. 

Igen i år udfordrer vi publikum, fortællerne og Helsingør 
by, til at lade den GODE HISTORIE blomstre 

uventede steder og i uventede farver. 





Jagten på de 
 Forsvundne 
   Fortællinger

Mød bl.a. Pernille Stockfleth,  
Aske Ebbesen, Caspar Samsø Clausen 

Fredag d. 14. juni 
Start imellem kl. 16 & 17
I Helsingør har en virus fået folk til at glemme 

byens fortællinger.Især de voksne er hårdt ramt.
Og hvem ved, hvem man er, og hvor man stammer fra, 

hvis man har glemt sine fortællinger?   
Hjælp os med at finde den unge forfatter, der fik sin 

skrivefjer skænket af alferne. Måske kan han hjælpe os 
med genhuske alle de sandfærdige, løgnagtige og 

eventyrlige fortællinger der gør Helsingør 
til fortællingernes by.

KULTURJAGTEN er en skattejagt for hele familien

Man sendes afsted i små hold, imellem kl. 16 og 17.
Jagten er ca 1,5 km lang og varer en time.

Mødested: Toldkammergården, Havnepladsen 1 
Billetter á 25 kr kan købes i Toldkammergården

Børn under 4 år har gratis adgang
Gratis adgang med WORDSarmbånd

Kulturjagten 2019



Til efteråret byder vi på fire Wordsaftener,  
og vi har sat prisen ned til 85 kr, incl gebyrer.

Husk også fællesmiddag inden.  
Læs mere om begge dele på kuto.dk

WORDS AFTENER  
I  T OLDKAMMERET

GRAVERS GRAVERSEN
MARIA ARNADOTTIR (S) 

ANDRÉ ANDERSEN 

VIGGA BRO
ASKE EBBESEN

ANDRÉ ANDERSEN 

TORSDAG 
5/9 
KL 19.30

PERNILLE STOCKFLETH 
MIA MØLLER

ANDRÉ ANDERSEN

TORSDAG 
3/10 
KL 19.30

KASPER SØRENSEN
MARTIN AMMUNDSEN

ANDRÉ ANDERSEN  

TORSDAG 
7/11 
KL 19.30

TORSDAG 
5/12 
KL 19.30

Kunne du tænke dig at købe en aften med LIVE fortælling?

En stor håndfuld af fortællere, kendt fra Words, er gået sammen om at lave denne  
formidlingsgodkendte aften med LIVE fortælling. Dette har vi gjort for at få LIVE fortælling  

ud til kulturhuse, biblioteker og lignende i hele landet. 

Fortællinger der dufter af regn, 
smager af æble, knitrer som ild, 
brænder som en lussing eller føles  
som første kys.   

Aftenens fortællere findes blandt: 
Vigga Bro, Kasper Sørensen,  
André Andersen, Aske Ebbesen, 
Pernille Stockfleth,  Steffen  
Sommerstedt, Hans Laurens,  
og mange flere.

Kontakt: solo@andreandersen.dk

Producent: André Andersen SOLO 
Co-producent: Fortællekunsten
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Toldkammeret er Helsingørs gamle spillested og  
et stadig meget levende kulturhus i midtbyen.  
Under det nye slogan, “Byens hjertekammer” har 
Toldkammerets fællesmiddage og kulturelle arrange-
menter fået et godt tag i sit publikum, heriblandt også 
de månedlige Wordsaftener.
Under Wordsfestivalen afvikles der shows i Store sal, 
lille sal, cafeen og Toldkammergården.

FASTE SCENER:
#2 // MAX GUTTMANNS RENNÆSSANCEKÆLDER, 
GALLERI 77
Stengade 77
Det er ganske enkelt en unik oplevelse at træde ned 
i denne flere 100 år gamle kælder, der gemmer sig i 
dybet nede bag det lille kunstgalleri.
Buede vægge, lange træborde og bænke, sætter 
stemningen ved den lillebitte opmurede scene ved 
siden af den gamle brønd. Et lokale der emmer af 
fortællinger og som Max Guttmann, kendt for sine 
byvandringer i Helsingør, har stillet til rådighed.
LØRDAG

#3 // INTERNATIONAL STAGE, HOTEL HAMLET
Indgang fra Strandgade 59 
For et halvt års tid siden, kom der nye ejere til hotellet 
på hjørnet af Bramstræde og Strandgade. Nu hedder 
det “Hotel Hamlet” med et køkken der allerede er 
blevet kendt for sit unikke frokost- smørrebrød og 
sit specielle menukoncept om aftenen. I det gamle 
køreskole-lokale, som lå tilknyttet til hotellet, har 
Wordsfestivalen lagt sin Internationale scene, med 
egen indgang fra Strandgade. 
LØRDAG

DE ANDRE SCENER:
#4 // GÅRDEN, SUNDTOLDSKAREEN
Stengade 72
I Helsingørs ældste huse, Sundtoldskareen, ligger  
en lille gård. De gamle mure der omkranser gården, 
emmer af historie og fortælling, og selvom perlegruset 
er af nyere dato, er det svært ikke at lade sig forføre af 
de ældgamle huses rå skønhed.
Regner det, rykker vi indenfor i Stengade 72.
LØRDAG kl. 12.00 + 14.00

#5 // HIMMELRUMMET, BØRNENES HUS
Fiolgade 17 A - tror vi nok
I skrivende stund er kommunen ved at ændre vejnum-
meret, men det vides ikke hvornår det sker. Den 15. 
maj i år, åbnede “Børnenes Hus” i Helsingør. Huset 
er byens nye mødested for børn & unge hvor hygge og 
nærvær er i fokus. Huset drives i fællesskab af frivillige 
foreninger som ønsker at udvikle og samle indsatser 
og aktiviteter der fremmer børn og unges trivsel under 
samme tag. Helt oppe under det tag ligger Himmel-
Rummet, der i dagens anledning danner rammen om 
et moderne og intimt fortællerum, i dagens anledning 
for voksne.
LØRDAG kl. 13.00

#6 // HELSINGØR KUNSTGALLERI
Sudergade 16
I det gamle skomagerkvartér, lige ved Axel torv, 
præsenterer syv kunstnere deres kunst i deres eget 
galleri. I det flere hundrede år gamle hus, går man ned 
af den smalle trappe og står i den smukke kælder. Her 
smelter det historisk gamle rum sammen med maleri-
er, keramik og skulpturer, anno 2019 -  og skaber en 
fantastisk stemning. Et rum der emmer af historie 
og kunst der emmer af fortælling. Et oplagt sted til 
historiefortælling.
LØRDAG kl. 13.30

#7 // KONELOFTET, VOR FRUE KLOSTER
Sct Annagade 38
Oppe på klosterets loft står de der endnu: de små kam-
re hvor enker boede, indtil fjerne slægtninge kom forbi 
og hentede dem. Foran sladrebænken vil vi, for andet 
år i træk, give dig mulighed for at høre en fortælling. 
En bænk hvor mere end en enkelt historie er blevet 
fortalt gennem tiderne!
LØRDAG kl. 17.20

#8 // FRATERGÅRDEN, VOR FRUE KLOSTER
Sct. Annagde 38
Vor Frue Klosters fantastiske gård. Under det store 
træ, omgivet af klosterets fire vægge, er det ikke svært 
at suse med på historiens og historiske vinger.
Vi sidder på puder i græsset og lytter til Hans Laurens, 
imens mørket er faldet over byen.
Regner det, går vi ind i klosterets gange.
FREDAG kl. 22.45

#9 // SOLOPGANG OVER ØRESUND
Mødested: Nedgangen til Museet for søfart · 
Ny Kronborgvej 1
Fortælleren har brygget kaffe og de morgenfriske sæt-
ter sig med udsigt til Sverige og den smukke solopgang. 
Alle dem der har gnedet søvnen ud af øjnene og taget 
med til solopgangsfortællinger er enige om at dette er 
en af festivalens største oplevelser. 
SØNDAG kl. 04.00

#10 // HELSINGØR KIRKEGÅRD
Mødested: Kapellet, Møllebakken 5
Fire forskellige steder på den smukke kirkegård har 
inspireret til fire helt nye fortællinger, der med næn-
som eftertænksomhed omfavner dét sted hvor den 
fortælles på Helsingørs fantastiske kirkegård.
Gå-og-stå-fortællinger.
SØNDAG kl. 11.30

#11 // DANSERINDEBRØNDEN OG SKIBSVÆRFTET
Mødested: Hjørnet af Allégade & Kronborgvej 
Den smukke statue af de dansende ballerinaer står få 
100 meter fra byen i byen: det gamle skibsværft.  
Lige så yndefuldt de danser, ligeså råt står skibs- 
værftets mursten. Denne yndefulde barskhed har 
inspireret til helt nye fortællinger.
Gå-og-stå-fortællinger.
SØNDAG kl. 12.45

WORDSFESTIVALENS 
HOVEDSCENE

TOLDKAMMERET
HAVNEPLADSEN 1

#01



WORDSFESTIVALENS  
HVERDAGSPROGRAM FOR SKOLER  

OG BARNLIGE SJÆLE

Både torsdag og fredag har vi inviteret skoleklasser  
til teaterfortælling i formiddagstimerne, og du er 
selvfølgelig også velkommen med en wordsbillet  
eller et festivalarmbånd.  
Hvis du tager børn med, så bemærk alderstrinnene. 
Vi lukker ikke børn ind der er yngre end minimums-
alderen. 

Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

10.00 - 10.50

MUSIKANTERNE
TEATER DUNKELBLÅ

Fra 6 år 
- Teaterfortælling for børn og barnlige sjæle- 

Må vi have lov at præsentere: Æsel, Hund, Kat og 
Hane. Fire venner der har trodset livets hårde odds. 
Sammen vil de være det grundigst gyngende,  
svedigst swingende rockband her langt ude i skoven.

Musikanterne bygger på det gamle tyske eventyr:  
De Bremer Stadtmusikanten, iblandet vores dages 
rockstjernedrømme, - en eksplosiv cocktail af lige  
dele håbløshed, drømme, modgang og livslyst.

Medvirkende: Troels Ejsing

Sted: Toldkammeret, Lille sal

11.00 - 11.35

LILLE DESSERT
DET FORTÆLLENDE TEATER

Fra 7 år 
- Teaterfortælling for børn og barnlige sjæle- 

Et gribende moderne eventyr om en fantasifuld pige, 
ingen ku’ li’ og en glubsk kæmpe, alle var bange for.

En rørende historie om en stakkels pige, der bliver 
bortført af en grim kæmpe op på et sort bjerg.  
Soldater rykker frem. Skyd ham! Skyd ham! råber 
folk fra pigens landsby. De lover at få has på kæmpen. 
Men så sker der noget, – noget som ingen har regnet 
med.

Medvirkende: Jesper La Cour

Sted: Toldkammeret, Store sal

12.00 - 12.45

ABEHÅNDEN
ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Fra 10 år 
- Teaterfortælling for de modige børn  

og barnlige sjæle- 

“... det bankede på døren... men der var ikke nogen 
derude...” Mogens kunne virkelig fortælle gysere, så 
klassen sad helt stille. 

André tager publikum med tilbage til sin skoletid  og 
hans lærers evner som historiefortæller!  
Ryk tæt sammen i frydefuld gru og mærk gyset når 
“manden” finder en abehånd foran døren. Hvordan  
er den havnet dér? Og hvad er det der kravler rundt  
på trappen midt om natten, imens manden prøver at 
sove? Og hvorfor er der altid frikvarter, når Mogens 
når det til mest spændende?

 
Medvirkende: André Andersen

Sted: Toldkammeret, Lille sal

T ORSDAG
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19.30 - 22.00

ÅBN INGSSHOW
VÆRTER: ANDRÉ ANDERSEN · KASPER SØRENSEN

Festivalen er klar til at blive skudt igang for de voksne.

Fortællere og sangskrivere fra Danmark, Irland, Japan og Tyrkiet  
er klar til at klippe snoren over og åbne festivalen med  

en håndfuld fortællinger. 

Aftenens 8 - 10 fortællere afsløres først til selve åbningen,  
der også vil byde på officielle taler og et glas bobler  

fra kl 19.00.

Bemærk: 
Særbillet til åbningsshow: 100 kr

Købes via link på wordsfestival.dk

Festivalarmbånd og almindelig wordsbillet  
giver ikke adgang til åbningen.

Sted: Toldkammeret, store sal

Vigga Bro, Wordsfestival 2018 



WORDSFESTIVALENS  
FORMIDDAGSPROGRAM FOR BØRN  

OG BARNLIGE SJÆLE. 

AFTENPROGRAM FOR VOKSNE
Både torsdag og fredag har vi inviteret skoleklasser 
til teaterfortælling i formiddagstimerne. Her er også 
entré med festivalarmbånd og wordsbillet. (læs mere 
under torsdagens program). Vi slutter børnearrange-
menterne af med Kulturjagten. Herefter er det tid til 
voksenfortælling.

Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

10.00 - 10.55

BJØRNEKONGEN
LEVENDE FORTÆLLINGER

Fra 8 år 
- Teaterfortælling for børn og barnlige sjæle- 

Vi er i et land langt mod nord, og det er vinter. I den 
dybe mørke skov rører noget på sig… Sådan begynder 
en fantastisk og fantasy-fuld historie der trækker på 
urkræfter, eventyr og en lille smule gys. En konge er 
død, og kronprinsen med det store mørke indeni,  
lader sig krone, efter han har smidt Lillebror i fængsel 
for at ville henrette ham senere. Men hvem er det som 
befrier ham? Kan de vilde våben tæmmes?

Medvirkende: Pernille Stockfleth, Ida Bach Jensen

Sted: Toldkammeret, Store sal

11.00 - 11.45

GUAVAJAGTEN
FORTÆLLEKUNSTEN

Fra 9 år 
- Teaterfortælling for børn og barnlige sjæle- 

Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og 
øjne, der lyser rødt af ren ondskab. Deres skind er så 
tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt 
jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka!

Medvirkende: Kasper Sørensen

Sted: Toldkammeret, Lille sal

12.00 - 12.50

STAKKELS TEENAGER
TEATRET SPORENSTREGS

Fra 12 år 
- Teaterfortælling for tweens, teens  

og ungdommelige sjæle- 

Velkommen til teenagerens slagmark: Klasseloka-
let, dansegulvet og  middagsbordet.  Til kampen om 
forelskelsen, venskabet og identiteten og med fuld 
fart på vej mod nye katastrofer. Der bliver spillet di-
rekte til publikum, og du bliver hevet med ind til for-
virring, forelskelse og fumleri i hovederne på to helt  
almindelige teenagedrenge.  Nøøøøj hvor bliver det 
pinligt…

Medvirkende:  
Aske Ebbesen, Caspar Samsø Clausen

Sted: Toldkammeret, Store sal

16.00 - 18.00

Kulturjagten:

JAGTEN PÅ DE FORSVUNDNE 
FORTÆLINGER

PERNILLE STOCKFLETH  
MIA MØLLER · ASKE EBBESEN  

ANDRÉ ANDERSEN 
CASPAR SAMSØ CLAUSEN

Fra ca. 4 år til 10 år –  
og alle voksne barnlige sjæle.

En virus har ramt Helsingør, hvor alle voksne har 
glemt byens historier. Uden dem ved byens borgere 
ikke hvem de er og hvor de kommer fra.

En klog historiefortæller kan hjælpe med at genfin-
de historierne, men kun hvis byens børn hjælper til. 
Tag med på den årlige kulturjagt igennem Helsingørs 
gader.

Varighed: ca. 60 minutter.  
Turen er ca. 1500 m.

Pris: 25 kr. Børn under 4 år deltager gratis.  
Børn skal være i følge med en voksen.

Man sendes afsted i hold.

Start og slutsted: Toldkammergården

18.00 - 19.00

TOLDKAMMERETS FÆLLESMIDDAG
Velbekomme – husk bordbestilling: kuto.dk

Det er muligt at nå at spise fællesmiddag (hurtigt)  
og samtidig nå at se de japanske Rakugo-fortællere

Sted: Toldkammeret

FREDAG
14 .  JUN I



18.30 - 19.20

RAKUGO STORIES
EMI SUZUKI, CHIYO NAGAO  

& KEIKO YANAGAWA (JAPAN)
Sprog/Language: Engelsk / English

Der venter dig en kulturel oplevelse.

Rakugo er en ældgammel japansk fortælletradition, 
som kan spores helt tilbage til samuraiernes tid.

Det er korte, morsomme fortællinger og en rigtig  
Rakugo-fortæller må kun udføre sin fortælling,  
siddende på knæ på en pude, skal være iført kimono 
og bruge en vifte og et tørklæde til at illustrere for-
tællingens personer og væsener. 

 
A man is looking for a job, but he cań t work at the  
same place for longer than 3 days. 

Hachigoro got a baby boy. He and his wife wanted  
to give him a great name.

Shosuke, was given a mirror as a reward for his  
filial behavior… 

Sted: Toldkammeret, lille sal

19.30 - 20.30

DANISH, TURKISH & IRISH DELIGHT
NIALL DE BURCA (IRLAND)  

SEYDA CEVIK (TYRKIET)  
KASPER SØRENSEN (DK) 
ANDRÉ ANDERSEN (DK)

Sprog/Language:  
Engelsk, Dansk / English, Danish

To af Europas største fortællere, møder to af  
Danmarks garvede i en session hvor fortællinger  
på engelsk og dansk vil flyve på kryds og tværs  
og ramme publikum i mellemgulv, lattermuskel  
og tårekanal.

Fire af de bedste - på samme scene.

Sted: Toldkammeret, Store sal

20.45 - 22.30

LATE NIGHT FORTÆLLING

S T  RY 
F IGHT
N IGHT

ASKE EBBESEN 
MIA MØLLER  

PERNILLE STOCKFLETH 
ANDRÉ ANDERSEN 

 & KASPER SØRENSEN
Vild og vanvittig, opfindsom og improviseret,  
sjovt og festligt, masser af historier verden aldrig  
før har hørt, kun denne ene aften på Wordsfestival 
2019. 

To hold, en kampleder og nye verdener der åbner  
sig foran lytternes øjne.

Sted: Toldkammeret, Store sal

22.45 - 00.00

ET STED I NATTEN
HANS LAURENS

Blodhævn i Danmark? Nej vel, der gør vi ikke mere, 
det er gammeldags. Det er århundreder siden...  
eller…kom til premiere på en fortælling som Hans  
har gravet frem og som mere end antyder at der, 
skjult, findes en nedarvet vilje til hævn. 

Sted: Under træet i Fratergården, Vor Frue Kloster



WORDSFESTIVALENS  
LØRDAGSPROGRAM  

FOR VOKSNE, TWEENS AND TEENS

Velkommen til en lang dag i fortællingens tegn.  
Vi garanterer dig for at der er noget for enhver smag 
og at du vil ærgre dig over ikke at kunne nå alt. Det 
bliver vildt, det bliver sjovt og vi går først i seng ved 
midnat, for at stå op igen allerede kl 04.00 søndag 
morgen til solopgangs-fortællinger. Tag for dig af  
retterne og velbekomme.

Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet

12.00 - 12.50

FORTÆLLINGER FRA DENGANG  
FOR LÆNGE SIDEN

ANDRÉ ANDERSEN & 
 MORTEN WOODS

Premiere på Wordsfestivalen.

Over 300 sange har de skrevet sammen, fordelt på 
omkring 20 musicals og et fodboldstadion! Det var 
dengang for længe siden, inden André blev fortæller 
og Morten blev guitarist og korsanger for Sanne  
Salomonsen og Sko/Torp. I dag bliver forestillingerne 
til nye fortællinger af Wordsfestivalens daglige leder, 
akkompagneret af Mortens akustiske guitar og sprø-
de sangstemme.

Øhm… Fodboldstadion? Jo jo, det er også en sjov  
historie.

Sted: Gården, Sundtoldskareen

13.00 - 13.45

DEN BLÅ DØR
KASPER SØRENSEN & 

PETER AMORAS
NEJ! Dén må du ikke åbne. Jeg siger dig - dét bliver 
værst for dig selv… du bliver ulykkelig hvis… lad nu 
bare være - Du må få alt andet, alt i hele verdenen. 
Men du må ikke åbne den blå dør…  Du kommer til at 
fortryde det… ikke den blå dør! Kasper Sørensen for-
tæller, Peter Amoras på guitar.

Sted: Himmelrummet, Børnenes hus

13.30 - 14.15

FORSTÅET? 
ASKE EBBESEN

Vi misforstår hele tiden alt muligt! Fordi vi er på vej 
videre, og glemmer at lytte.

Misforståelsen kan blive en egentlig forståelse.…..  
Og det er ret sjovt, og temmelig pinligt, når 10-øren 
endelig falder.

Sted: Helsingør Kunstgalleri

14.00 -14.50

SINGERSONGWRITER
MORTEN WOODS

Trofast guitarist/korsanger for Sanne Salomonsen og 
Søren Sko. 

En kuffert fuld af vedkommende sange, som har haft 
betydning for hans karrierevalg. 

Mødested: Toldkammergården

14.00 - 14.45

LILLE KNUD
PERNILLE STOCKFLETH

Lad os sidde en stund sammen med Lille Knud – Eller 
Knud Rasmussen – når han i spæklampens skær pla-
ger Bedstemor, om at få en god historie. De histori-
er der sidenhen drev ham hjemefter, og efterlod hans 
hjerte hjemløst og flaksende.

Sted: Gården, Sundtoldskarreen

14.20 - 15.10

SÅ SANT SOM DET ÄR SAGT
MARIA ARNADOTTIR

Sprog: Svensk, tilpasset danske ører

Her får publikum høre historier fra Marias seneste 
forestilling. Med sin livlige dramatisering af historier 
inviterer Maria til en spændende fortællingsverden i 
grænselandet mellem fantasi og virkelighed, mellem 
fakta og fiktion.

Sted: International stage, Hotel Hamlet

LØRDAG
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14.40 - 15.25

STÆRKODDER MØDE MYTER  
FRA GRØNLAND

RASMUS LUNDGREEN &  
JOSEPHA LAUTH THOMSEN

Josepha fortæller myter, skræmmende underlige og 
alle sammen er interessante. De er krydsklippet med 
Rasmus fortælling om den nordiske helt Stærkodder,-
med ufattelig styrke og sin helt egen hårdtslående 
forståelse af retfærdighed og ærlighed..

Sted: Max Guttmanns rennæssancekælder, 
 Galleri 77

15.00 - 15.45

BRUDT ITU
LAURA KAMIS WRANG

Om at miste og vinde igen. 
Livet kræver mere af os, når kroppen går itu.  
Vores fortælling om os selv skal skrives om og den nye 
historie giver mod til at fortsætte. En historie om den 
danse macabre nogle kvinder kæmper for at blive hele 
igen, når deres liv er blevet seriøst udfordret.  

Sted: Toldkammeret, Lille sal

15.20 - 16.10

MORE RAKUGO STORIES
EMI SUZUKU, CHIO NAGAO,  
KEIKI YANAGAWA (JAPAN)

Sprog/Language: Engelsk/English

Der venter dig en kulturel oplevelse. 
Rakugo er en ældgammel japansk fortælletradition, 
som kan spores helt tilbage til samuraiernes tid.

Det er korte, morsomme fortællinger og en rigtig 
Rakugo-fortæller må kun udføre sin fortælling, sid-
dende på knæ på en pude, skal være iført kimono og 
bruge en vifte og et tørklæde til at illustrere fortæl-
lingens personer og væsener. 

One man is short-tempered and the other is opposite, 
but they are close friends…

One day Matsu was called from his son’s school. He 
couldn’t guess the reason…

One carpenter, Hatchgoro, and his wife always have 
quarrels and fights…

Sted: International stage, Hotel Hamlet

15.40 - 16.25

HELD ELLER HVAD ?
SEVIK PERL

Kommer vi til verden med hver sin pose held?  
Hvad sker der med os når posen er tom?  
Forestillingen ”Held eller hvad” sætter et spørgsmål- 
tegn på temaet, Hvorfor er nogle mennesker bare  
heldigere end de andre?  Er du heldig at høre den?

Sted: Max Guttmanns rennæssancekælder,  
Galleri 77

16.00 -16.50

SINGERSONGWRITER
PETER AMORAS

Peter er et af de nye store talenter i den danske æter. 
Som Karrierkanonen udtrykte det: Mørke og intense 
guitarriffs på melodiske synthflader.  
Universet støbes sammen af akustiske guitarer og  
ærlig, dansksproget lyrik.

Sted: Toldkammergården

15.20 - 16.10

THE LOVER AND THE BELOVED
SEYDA CEVIK (TYRKIET)

Sprog/Language: Engelsk /English

Anatolia, the land that I came from, is the land of love 
tales coming out of these diversities. My name is  
Seyda. Seyda means infatuated, someone crazy in 
love. Come and listen the stories of my land and my 
own life.

Sted: International stage, Hotel Hamlet

16.40 - 17.25

VI SKYDER IKKE MED TOMATER
KARI BRINCH

En ung, tysk soldat tager af sted for at blive uddannet 
til faldskærmsjæger. Hjemme venter hans familie. 
Men så kastes den unge soldat ud på en uventet  
rejse. En dramatisk og rørende fortælling fra  
2. verdenskrig, baseret på virkelige hændelser.

Sted: Max Guttmanns rennæssancekælder,  
Galleri 77



17.00 - 17.50

MAGISKE FORTÆLLINGER
VIGGA BRO

Vigga trækker historier ud af den blå luft og gør dem 
så levende foran øjnene på dig, at de har flere farver 
end virkeligheden. Kom og oplev hendes evne til at 
vælge den helt rigtige historie til lige netop dét nu  
vi er i, sammen.

Sted: Toldkammeret, Store sal

17.20 - 18.10

FORBINDELSEN TIL CLARA
MARIA JUNGHANS

“Jeg kan ikke leve med løgnen længere.” Poul læste 
ordene flere gange. Clara var forsvundet, pludseligt 
og uden anden forklaring. Men hvilken løgn talte hun 
om? Hvilken løgn kunne hun ikke dele med ham,  
hendes mand og bedste ven?

Sted: Koneloftet, Vor Frue Kloster

17.40 - 18.25

GUDERNES DRIK
STEINER  

Odin tager ud på en mægtig rejse efter klogskaben.
Kampen om snottet er begyndt.Komisk og levende 

nyfortolkning.

Sted: Max Guttmanns rennæssancekælder,  
Galleri 77

18.00 -18.50

SINGERSONGWRITER
PER WORM

Words favorit, mestermusiker og sangskriver ud 
over det naturlige. Han fletter hverdagen ind i sine 
skarpsynede betragtninger i øjenhøjde med virkelig-
heden og med et stik af latter i serveringen og  
refleksion i hver eneste tone.

Sted: Toldkammergården

LØRDAG  15 .  JUN I

19.00 -20.15

MAIN EVENT:

NIALL 
DE  BURC A 
( IRL AND)

Glæd dig!

     Een af verdens travleste fortællere er tilbage på    
Wordsfestival efter seks år! Han rejser rundt til  
festivaler i hele verden og er nu tilbage i Helsingør. 
Vi er stolte over at kunne præsentere fortælleren, 
der er stor inspiration for alle andre fortællere,  
velkommen tilbage til Niall De Burca. 
 
 
 
Niall is a truly international storyteller. He has  
performed in contries, as diverse as Bangladesh, 
Hawaii, Russia and Japan. Come join Niall and  
enjoy his unique storytelling style, with his new  
great show “White Rose”. 

Sted: Toldkammeret, store scene

WHITE ROSE



20.30 - 21.45

LATE NIGHT FO
RTÆLLIN

G:

WORDSPR ISEN 

2019 

&  GONG -SHOW

Værter: André Andersen, Kasper Sørensen

Igen i år skal wordspriserne uddeles 

 til det underholdende GONG-show.

Gong ś er små fortællin
ger som ikke må vare længere end  

et aftalt minuttal. H
erefter bliver fortælleren gonget ud  

og en anden må digte en slutning på den fortællin
g  

som han ikke kender. En almindelig leg når fortællere mødes  

ved bålet - og nu på scenen til uddelingen af Wordsprisen.

Alle fortællere, der har deltaget på Wordsfestival 2016-2019,  

har haft mulighed for at stemme på hvem der skal være  

aftenens nominerede og vinder af årets hovedpris.  

Herudover uddeles også publikumsprisen, æresprisen og  

andre priser der markerer modtagerens arbejde for  

udbredelsen af mundtlig fortællin
g i Danmark  

og udland.

 

Sov godt - og husk at du skal tidligt op:

 
04.00 - 05.00

MORGENFORTÆLLING
HANS LAURENS

 
Det er stille og køligt. Bådene til Helsingborg  
glider lydløst frem i blanke vand. Om lidt står solen 
op. Kaffen dufter krydret. Alle sidder på sten og  
tæpper. Hans står med ryggen til vandet og fortæller 
ild i byens vinduer, det er Words-morgen i Helsingør.

Mødested: Nedgang til Museet for Søfart



SØNDAG  16 .  JUN I
SØNDAGS

UDFORDR INGEN 
Otte nye fortællinger på otte forskellige locations, 
skabt af fire forskelllige fortællere på syv dage.

Vi gentager succesen fra sidste år og har sat de samme 
fire fortællere fra ”Kirkegårdens fortællinger 2018” 
i stævne på nye locations, der skal inspirere dem til 
nye fortællinger. De har haft en uge til at forberede 
en helt ny historie der passer til den location og over-
skrift de har fået. Men i år har vi givet dem dobbelt op 
på udfordringen, for udover et sted på kirkegården, 
har de fået en location mere på - eller omkring - det 
gamle skibsværft. Velkommen til Kirkegårdens for- 
tællinger, version 2.0 og Location-fortællinger.

Gå-og-stå-fortællinger

11.30 – 12.30

K IRKEGÅRDENS 
FOR TÆLL INGER

VERS ION  2 .0
ANDRÉ ANDERSEN  

ASKE EBBESEN 
PERNILLE STOCKFLETH  

KARI BRINCH
Inspirerende steder på Helsingør kirkegård har 

 inspireret fortællerne til deres nye fortællinger,  
der ikke nødvendigvis har hold i sandheden. 

Den sidste rejse 
André Andersen

Min kære Børge 
Kari Brinch

Bag det sorte slør 
Pernille Stockfleth

Et sted i bunken 
Aske Ebbesen

Mødested: 
Kapellet, Møllebakken 3

Pris: 
60 kr, Wordsbillet  

eller festival-armbånd  
for alle fire fortællinger.

12.45 – 13.45

LOC AT IONFOR TÆLL INGER
ANDRÉ ANDERSEN  

ASKE EBBESEN 
PERNILLE STOCKFLETH  

KARI BRINCH
Værftet var en by i byen og står barskt og råt på  
bagsiden af Kulturværftet. Her er inspiration at  

hente til tre helt nye fortællinger.  
Men vi starter med en dans lidt derfra.

En fanden-tastisk dans 
André Andersen

Krabaten 
Kari Brinch

Bag de røde mursten 
Pernille Stockfleth

En volt-som oplevelse 
Aske Ebbesen

Mødested: 
Danserindebrønden 

Hjørnet af Allégade / Kronborgvej

Pris: 
60 kr, Wordsbillet  

eller festival-armbånd  
for alle fire fortællinger.



14.00 – 14.20

v. Kasper Sørensen 
 &  

André Andersen

- Gratis -

Sted: Toldkammergården

De to arrangører  runder festivalen af ved  
at kigge tilbage på de største øjeblikke.  

 
Har vi mere øl i ankeret, giver vi en tår,  

hvis ikke, er der vand i hanen.  
Alt er nemlig lukket og slukket,  

der er kun sjatter og minder tilbage.  
 

Et nostalgisk kig på Wordsfestival 2019,  
der pludselig er fortid. 

Tak for i år.  
Vi ses i løbet af året til Wordsaftener  

i Toldkammeret og til Wordsfestival 2020. 

Spread the Word.

TAK 
F   R 
I  ÅR

SØNDAG  16 .  JUN I



BAG
OM

WORDS
   Wordsfestivalen er blevet til i et samarbejde imel-

lem LIVE-fortællerne André Andersen og Kasper 
Sørensen.  
 
Kasper Sørensen er kunstnerisk leder af Words- 
festivalen og grundlæggeren af BestTellers-scene  
i København, Danmarks eneste stationære scene  
for LIVE fortælling. 
 
André Andersen er leder af Wordsfestivalen  
og kunstnerisk ansvarlig for ”Wordsaftener i  
Toldkammeret”.  
André er formand for foreningen Wordsdenmark.  
 
Foreningen er bosat i Helsingør og har en ambition 
om at sprede LIVE fortælling ud i det ganske land  - 
og ud over landegrænserne - under mottoet:  
”Spread the Word”. 
 
Wordsfestival har fyldt Helsingør med levende  
ord siden 2013 
 
Du kan kontakte festival-ledelsen:  
solo@andreandersen.dk
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Billetter kan købes på: 

WORDSFESTIVAL.DK 
FESTIVAL-ARMBÅND
Wordsfestival-armbåndet giver fri adgang til alle 
festivalens arrangementer, undtagen Åbnings-showet.  
Skal du se mere end to shows, kan det bedst betale sig 
at købe et festival-armbånd.

WORDSFESTIVAL-ARMBÅND: 170 kr. 
SHOW-BILLET
Du har mulighed for at købe billet til et enkelt show. 
Et show varer 45 - 55 minutter,  enkelte over en time.
Skal du se mere end to shows, kan det bedst betale sig 
at købe et festival-armbånd. 

PRIS PR SHOW: 60 KR.
OM BILLETSYSTEMET:
Der starter nye shows hver time og ofte to eller tre 
shows i timen. Du kan derfor ikke nå at se alt, men en 
bred vifte af hvad Words-fortællerne kan.
Det er ikke muligt at reservere plads til et bestemt 
show. Showbillet og festival-armbånd giver adgang til 
alle shows, undtagen åbningsshow - så længe der er 
plads. Ellers er der altid et nyt show rundt om hjørnet. 

Kom i god tid til dine favoritønsker eller glæd dig 
over at se noget andet end forventet. Husk at der er 
begrænset plads på vores små pop up-scener. 
Tag det med et smil, så finder vi en løsning.
NB! Ikke alle scener er lige handicapvenlige, 
spørg i billethuset i Toldkammergården.

BILLETHUSET I TOLDKAMMERGÅRDEN:
Her kan du købe billetter og armbånd, eller afhente  
dit armbånd, hvis du har købt dit armbånd i forsalg. 

Åbningstider:
Torsdag 13/6  kl. 18.00 - 19.30
Fredag 14/6 kl. 15.30 - 20.00
Lørdag 15/6 kl. 11.30 - 20.00
Søndag 16/6 lukket
  billetter købes ved spillestederne

ÅBNINGS-SHOW:
Et bredt udvalg af festivalens fortællere har sammen-
sat et show, specielt til lejligheden. Officiel åbnings- 
tale ved Kulturudvalgsformand Henrik Møller. 
Vi giver et glas bobler. Det er ikke muligt at bruge 
sit festival-armbånd til dette show.

ÅBNINGS-SHOW: 100 KR

KULTURJAGTEN ·  14/6 · kl 16-17
Et samarbejde imellem Words, Toldkammeret og 
Børnekulturkonsulenten i Helsingør. 
Billetter: 25 kr, gratis for børn under 4 år. 
Bestilles hos Børnekulturkonsulenten: 
Kulturjagten@helsingor.dk
Med et festivalarmbånd er det gratis at deltage i 
Kulturjagten.

B I L LET TER  OG  PR ISER

Aske Ebbesen, Wordsfestival 2018 



Tak til alle vores samarbejdspartnere fra:
Kultur- og økonomiudvalget 
for at tro på vores projekt.
Toldkammeret
Kulturværftet
Helsingør teater
KUMIT
Det gælder alle de administrative, scenetekniske 
kræfter, hvis ansigter publikum sjældent ser og alle 
jer fra Toldkammerets Café, der giver vores gæster 
et smil og en kop kaffe med på vejen.
Vi er glade for jeres støtte og indsats.

En ekstra tak til alle vores frivillige der både gør 
festivalen mulig og til en fest!

Og en varm tak til vores stampublikum fra de 
månedlige Wordsaftener i Toldkammeret, der 
trofast bliver ved med at støtte op om den gode 
historie.  

Vi ses igen til efteråret d. 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12

Wordsfestivalen har modtaget støtte fra:
Helsingør kommunes kultur- og turismeudvalg
Helsingør kommunes økonomiudvalg
Statens kunstråd

www.wordsfestival.dk

SIDSTE NYT: FACEBOOK.COM/WORDSFESTIVAL


