
 
 

 
 

Naturpedagog og storyteller Jorun Barane  

                           Fortelling og trær med  

Georgiana Keable 20.-21. mars 2015 i Aurland! 

Treet har røtter, du har føtter. 
Treet har bark som dekker hele seg, du har hud som dekker hele deg, 

Treet har sevja, du har blod. 
Treet har krone, du har hode 

Lungene dine ser ut som små trær, 
Når du puster ut så puster treet inn, 

Og når treet puster ut, så puster du inn. 

Et fortellerkurs som handler om trær! Vi bruker fortellinger til å møte disse 

store vesener med lengre armer, større røtter og mye høyere stamme enn oss 

selv. Fortelling kan være en kreativ måte å møte naturen men den kan også 

være en ny mulighet til å invitere andre voksne eller barn ut i friluften. 

Hvordan kan vi fortelle om natur slik at folk blir inspirert og aktivisert?  En god 

fortelling fortalt med engasjement, får en forsamling til å sette pris på jorda vår og nærmiljøet vårt. 

Fortellingskunsten er et medium som har blitt brukt i årtusener, nettopp fordi fortellinger har en evne til å nå 

oss mennesker langt inn i sjela, og til å dele med hverandre. En god fortelling kan også lettere huskes og 

videreformidles enn tall og grafer i en Powerpoint presentasjon. 

Om Kurslæraren:  
 

Georgiana Keable har vært forteller i 25 år. Hun har vært pioner for 

fortellerrenessansen i England og i Norge, og har fortalt på festivaler i 

India, England, Skottland, Danmark, Sverige, Finland og Iran. I 2002 var 

hun initiativtager til Fortellerhuset med 8 fortellere fra 3 verdensdeler og 

hun har flere pågående fortellerprosjekter rundt om i Oslo og Norge. På 

Høyskolen i Oslo har hun undervist i fortellerkunst i 15 år. Hun har 

ledet 6 fortellerfestivaler i Norge og på Festspillene i Bergen. Georgiana 

har også vært med å etablere det nye Forteller Rommet, en ny arena 

skreddersydd til fortelling på Bjerke.   

Georgiana forteller mest miljøfortellinger, som kan være myter, 
eventyr eller historiske fakta historier. Mange eventyr, myter, 
bibelfortellinger og personlige historier er "miljøfortellinger", og 
handler om at når vi lytter til naturen, og ikke er så grådige, da går 

det gjerne bra for alle parter! 

For mer informasjon om Georgiana og hennes prosjekter, gå til: http://www.georgiana.net/ 

www.legendhunting.wordpress.co  

Fortellinger av Georgiana tilgjengelig på Youtube: The story of Happiness, The Farmer and the Potato. 

http://www.georgiana.net/
http://www.legendhunting.wordpress.co/
http://www.youtube.com/watch?v=g_iiu1pQoCU
http://www.youtube.com/watch?v=MG9DRKTsAD8


E-post: Jorun@naturpedagog.no, tlf: 97005951, www.naturpedagog.no 

 

 

 

Vi har gleda av å arrangere forteljarkurs, med den dyktige, inspirerande og erfarne 

forteljaren Georgiana Keable. Vi vil dukke ned i forteljingane si verd og lære om kunsten å 

skapa ei historie, kva typar forteljingar som kan brukast, og korleis ein fortel.  

 

Praktiske opplysningar: 

 

Stad: Sogn Jord- og Hagebrukskule i Aurland, sjå www.sjh.no  
 
Tid: Fredag den 20.mars kl. 18.00 og Laurdag 21. mars, kl. 09.00 til 17:00  
 
Deltakaravgift:  kr 1100,- Studentpris kr: 850,- måltider kjem i tillegg. 
 
Overnatting med frukost: kr 360 pr. natt på internatet ved SJH. Ein kan og tinga overnatting på 
Vangsgaarden Gjestgiveri og Rorbuer eller Aurland Fjordhotell.  
 
Påmelding og informasjon: 
Påmelding på e-post innan 26. februar 2015 til : Jorun@naturpedagog.no /    
Betaling på  konto nr: 3745.30.56814 (minimum 8 deltagara) 
 
For meir informasjon om kurset ta kontakt med Jorunn Barane på tlf: +47 97005951 

 

 

 

 

Velkomen til Aurland og våren!  

Helsing Jorunn Barane 
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