
fredag  2. august - lørdag 3. august 2019

www.tellfortell.no

FESTIVALAVIS 2019

Dalsroen - Hemnes - Søndre Høland



FREDAG
2. AUGUST
PROGRAM:
Kl 18.00  Åpning v/Ordfører Roger Evjen 
Kl 19.00   Eline Lund Fjæren leser 
Kl 20.00  Konsert med Våke
Kl 21.00  Konsert med Åkerland

*) Prisen gjelder ved bestilling på nett. I tillegg kommer avgift. Du kan også kjøpe festivalpass  til noe høyre pris når du kommer ((se www.tellfortell.no).

www.tellfortell.no

LØRDAG
3. AUGUST
PROGRAM:
Kl 12.00      Elfi Sverdrup åpner
Kl 13.00      Hjemklang
Kl 15.00      Bill & Bill (Booth og Troiani)

Kl 17.00      Forfatter kåserer (kommer!)
Kl 19.00      HAVARD
Kl 20.00      My Darling Clementine (UK)

Kl 22.00      Billy T Band (USA/NO)

*) Prisen gjelder ved bestilling på nett. I tillegg kommer avgift. Du kan også kjøpe festivalpass  til noe høyre pris når du kommer ((se www.tellfortell.no).

FORFATTER
Avsløres snart - følg med
på www.tellfortell.no og

Det tas forbehold om endringer i programmet.Det tas forbehold om endringer i programmet.
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HVEM
STÅR
BAK
Foreningen Tellfortell 
ledes av et styre som 
arbeider på frivillig 
basis. Et eventuelt 
overskudd går videre 
til neste års program.

KARI
MEYER

MAGNE
HELLESJØ

PER  
PETTERSON

DAGLIG LEDER

Kari er festivalens grunnlegger, 
daglige leder og program-
ansvarlige. Hun har sin bakgrunn 
fra reklamebransjen og jobber som 
kommunikasjonsrådgiver.

Hun arbeider også som artist 
manager, grafisk designer og web 
designer og styrer den daglige 
driften i innspillingsstudioet Farm 
Studio samt plateseskapet Tam Tam 
Music.

PRODUSENT OG MUSIKK-
ANSVARLIG

Magne jobber til daglig innen
barnevern samtidig som han er 
produsent i Farm Studio 
- festivalens eget lydstudio.

Han er også låtskriver, produsent 
og musiker for egne og andres 
prosjekter.

LITTERÆR RÅDGIVER

Per har med sitt utrakte nettverk 
ansvaret for at den litterære delen av 
festivalen fylles med formidlere av høy 
kvalitet.

Han er en av Norges mest kjente 
forfattere med stor suksess i inn- og 
utland.

Tellfortell er en sjarmerende hagefestival i forteller-
format som går over to dager i Dalsroen nær Hemnes. 

Her står nasjonale og internasjonale musikere og 
forfattere på samme scene som lokale aktører med 
materiale de har utviklet, produsert og fremfører selv.

Festivalen holder et høyt kunstnerisk nivå. Likevel er 
programmet lett tilgjengelig, og den folkelige og 
hyggelige atmosfæren gjør at alle finner seg til rette. 
Kanskje blir også du overrasket over nye, hyggelige 
musikk- og kulturopplevelser i år?

Vi ønsker hele bygda fra Søndre Høland til Løken, 
Bjørkelangen og Aurskog - og alle andre i resten av 
landet - hjertelig velkomne til vår intime og koselige 
hage hvor du kommer tett på musikere, forfattere, 
diktere, poeter og artister i to hele, herlige dager!

www.tellfortell.no



Nabogården Evenrud forsyner Tellfortell med 
kortreiste hamburgere og pølser av geite-
kjøtt fra egne boergeiter. Dette er utsøkt kjøtt 
med en mild og fin smak. 
Tilbehøret, som syltet rødløk, kålsalat og bacon-
marmelade, lages på kjøkkenet på gården av 
erfarne kokker. De lager også utsøkte fiske-
burgere av dagsferske råvarer.

Vi tilbyr også bakte poteter med tilbehør - og du 
kan kjøpe nydelige, hjemmelagde kaker som du 
nyter til nytraktet kaffe.

Vi selger også rødvin, hvitvin og øl - i tillegg til 
mineralvann.

Det er dessverre ikke anledning til å nyte med-
brakt på festivalen, men ta gjerne med noe å 
sitte på og litt varme klær og/eller teppe. 
Vi har telt om det regner.

Dersom du ønsker å overnatte, er du velkommen 
til å sette opp telt i hagen vår.

Parkering skjer på jordet før festivalen og er godt 
synlig. Det er også enkelt å komme til festivalen 
med rullestol og det er rampe inn til handicap 
toalett.

KORTREIST MAT AV 
HØY KVALITET

www.tellfortell.no



På Tellfortell scenen står inter-
nasjonale og nasjonale stjerner 
på samme scene som lokale 
musikere og forfattere.

Her ser du noen av de som har 
opptrådt på Tellfortell scenen 
de siste årene.

Anne Marit Jacobsen 
gledet publikum 

med en fantastisk Inger 
Hagerup poesikonsert  sam-

men med Benedicte Maurseth.

Mike Beck - glitrende storyteller fra California.

Vår egen Håkon Hauer med Hans Børli konsert.

GRENSELAND med ny, norsk musikk.

Signe Marie Rustad - americana av høy klasse.

Trond Granlund band skapte stor stemning.Hyperaktuelle Vigdis Hjorth.

2016 - 2017 - 2018

Frode Grytten trolllbandt publikum.
Bilde forside: Doug Lang fra Vancouver/Canada 
med musikere fra Åkerland og Grenseland i 2018.



Foreningens overordende formål er å være en 
motvekt til utviklingen hvor sosiale medier spiller 
stadig større roller som kommunikasjonsarenaer 
og møteplasser, uten at mennesker treffes ansikt 
til ansikt.

Derfor er festivalen i størst mulig grad mobilfri, 
siden vi mener at opplevelsen blir sterkere, nærere 
og bedre både for den som gir og den som får, når 
det ikke er en skjerm imellom dem.

Med festivalen ønsker Foreningen Tellfortell også 
å fokusere på at en historie kan fortelles på mange 
ulike måter, ved å legge til rette for et mangfoldig 
historiefortellermiljø som er åpent for både utø-
vere og publikum – lokale, nasjonale og internas-
jonale.  

Vi ønsker også å gjøre musikk av høy kvalitet til-
gjengelig for flest mulig og stimulere til kunstnerisk 
fornyelse og utvikling - også ved å ta vare på, for-
midle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge. 

“Vi vil gi amatører, dvs. utvalgte publikummere som 
ønsker det, en mulighet til å fremføre noe de har 
laget selv, har på hjertet eller brenner for, og tilby 
både deltagere og det generelle publikummet en-
gasjerende innslag av høy kvalitet. 

Vi håper alle vil oppleve fine møter med artister, 
kunstnere, forfattere og musikere – at det knyttes 
nye kontakter, bygges nye nettverk og at man får 
ny inspirasjon og motivasjon til å fortsette med det 
man gjør eller til å gå nye veier. Ikke minst håper vi 
at det skapes nye vennskap. 

Vårt moderne lydstudio på gården (Farm Studio) er 
tilgjengelig for musikalske møter og gir mulighet for 
å utvikle og skape nye historier sammen på tvers av 
språklige, landlige og sjangermessige grenser. 

I arbeidet med programmet prioritererer vi egen-
produserte fremførelser - og oppfordrer spesielt 
utøvere fra Akerhusregionen til å søke om å opptre i 
PRØVEROMMET (7 minutters innslag).”

Kari Meyer
Daglig leder

“FORTELLERFORMAT” I KORTE TREKK:
 

- alt som fremføres fra scenen skal være basert på
at man har en historie å formidle

- alt materiale som fremføres skal være 
egenprodusert

- festivalpublikummet henstilles til å legge vekk 
mobiltelefoner og bruke “skravehjørnet” til høylytte samtaler 

- eget bibliotek er tilgjengelig for inspirasjon og en liten 
pause. Kanskje finner du noe du vil dele med andre?

- på toalettene finner du hverdagspoesi og dikt

www.tellfortell.no



fredag 2. august fra kl 18.00 - 00.00
lørdag 3. august fra kl 12.00 - 00.00
søndag blir det frokost og program for overnattere

TELLFORTELL festivalen går av stabelen i de dype skoger i 
Aurskog/Høland - nær tettstedet Hemnes.

ARRANGØR:
FORENINGEN TELLFORTELL

Svensrudveien 50, 1970 Hemnes
Akershus, Norge

E-post: kari@tellfortell.no
Telefon: +47 908 49 441

Org.nr.: 915 848 818
Bankkonto: 2050.36.98197

www.tellfortell.no


