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Tredje-generations Seidelin fortæller i Svejstrup
Lise Marie Seidelin optræder i Svejstrup Gl. Præstegård den 4. april kl. 19.30 med
Stenblomster – poetisk eventyr om kunst, kærlighed og galskab.
Lise Marie Seidelin er bogstaveligt talt vokset op midt i et eventyr med en bedstemor, der var
berømt over alt i Danmark for sin store fortællekunst og en mor, der livet igennem fortalte og
underviste andre i fortælling.
Den 4. april kommer hun til Svejstrup og giver en prøve på sin egen kunnen. Den russisk fortælling,
”Stenblomster” af den russiske forfatter Pavel Petrovitj Bashov er øverst på programmet, når Lise
Marie Seidelin fortæller i Svejstrup Gl. Præstegård kl. 19.30. Det er et smukke og poetiske eventyr
fra Uralbjergene om kunst, kærlighed og galskab. Aftenen, der bliver arrangeret af Ry
Fortællekreds, har desuden satiriske folkeeventyr fra Iran og Vestjylland på programmet sammen
med hverdagsfortællinger fra Nørrebro, som Lise Marie Seidelin fortæller gennem bluessang.
Inspireret af bedstemor
Fascinationen af det russiske har Lise Marie Seidelin ikke fra fremmede. Hendes bedstemor, den
berømte fortæller Anne Sophie Seidelin, blev især berømt for sine unikke genfortællinger af
Dostojevskijs store romaner som Idioten og Raskolnikov. Gennem mere end 40 år turnerede hun
Danmark tyndt med de store romanfortællinger i sin helt personlige mundtlige gengivelse.
For Lise Marie er fortællingen ikke bare underholdning. Hun oplever igen og igen, at den
mundtlige fortælling skaber et intenst og åbent fællesskab. Der er noget -ur-demokratisk og stærkt
inspirerende over det samvær, man har med hinanden, når man lytter.
- Undervejs lægger alle en andel af deres indbildningskraft i den skål, der får fortællingen til at
lykkes. Og det folk husker bagefter er ikke i så høj grad den optrædende, som det er de billeder,
der blev kaldt frem hos dem selv, siger hun.
Tid & sted: Fredag den 4.4. kl. 19.30, Svejstrup Gl. Præstegård. Entre 50 kr.
Læs mere her: www.ryfortaellekreds.dk
Yderligere oplysninger: Helle Arnfred, fmd. for Ry Fortællekreds: Tlf: 86577020 mobil: 26368720

