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FORTELLERSKOLEN DEL II 

fortellerkunst, formidling, tekstforståelse, stemmebruk og stemmepleie 

for 

lærere, forelesere, fortellere og andre formidlere 

på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo 

etterutdannings/fordypningskurs skoleåret 22/23    
 

 

GENERELT OM KURSET: 

TRE MODULER A 15 TIMER 

 

Kurset er bygd opp som tre moduler som bygger på hverandre. Det er ikke anledning 

til å ta separate moduler. Hver modul går fra onsdag kveld kl. 17.30 til fredag 

ettermiddag kl. 16, og utgjør 15 timer. Det blir en modul i høstsemesteret og to på 

våren. Datoer nedenfor.   

 

Kurset henvender seg først og fremst til Steinerskolelærere og førskolelærere, som 

ønsker å løfte seg som formidlere og fortellere, og å få inspirasjon til språk- og 

dramaarbeidet med elevene fra barnehage til videregående. Men alle fortellere og 

formidlere, også utenfor skolen, vil kunne ha stort utbytte, og alle er hjertelig 

velkomne. 

 

På dette kurset gjelder det å lære av å gjøre. Øvelse gjør mester, og her skal vi få øvd 

masse, i par og små grupper og i plenum. Vi arbeider fram ulike typer fortellinger, som 

vi forteller til hverandre, og også til et større publikum. Vi hjelper hverandre, og lærer 

mye selv, av å gi konstruktive tilbakemeldinger. 

 

BAKGRUNN FOR DEL II: 

Fortellerskolen del 1 startet opp høsten 2020, og skulle i utgangspunktet være 

avsluttet etter et år. Noen del 2 var ikke påtenkt. På grunn av koronaepidemien ble 

en av modulene utsatt til høsten 21. Da var tanken å starte opp et nytt kurs høsten 22. 

Men de syv studentene som fullførte kurset følte alle som en at de ikke ville gi seg 

med dette. De forlangte å få et år til, en del II.  
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Så i stedet for å begynne på et helt nytt kurs med et nytt kull, inviterer vi nå fortellere 

som har noe øvelse til å bli med på et videregående kurs.  

 

Den første modulen kommer vi til å bruke noe tid på å repetere og fordype det vi har 

gjort tidligere. Dette vil gi en fin mulighet for nye studenter til å komme inn i gruppen 

og prosessen og å plukke opp tips fra tidligere.  

 

Dette er det vi har øvd i del 1: 

stemmeøvelser og dramaøvelser 

forankre stemmen i kroppen 

projisere stemmen ut 

nyansere stemmen 

skriveøvelser 

fortellerstemmen 

fortellerøvelser 

trygghetsøvelser 

øvelser i stå fram og ta plass 

folkeeventyr 

ulike sjangre av fortellinger 

den sansenære fortellingen 

det billedskapende språket 

fabulere og improvisere 

meditere over prosesser i naturen som grunnlag for en forankret improvisasjon 

stille oss inn i rommet 

språkets iboende gester og bevegelser 

rammer for fortellingen, storyboard, historiens landskap/geografi 

rollene i landskapet 

fortelle ut fra bildene, gi rom til bildene 

ulike språkstiler 

fortellende dikt som talekor 

den personlige fortellingen 

 

Den 25. september vil de fleste av studentene fra del 1 opptre med en fortelling på 

Fortellerfestivalen på Nesodden. Den arrangeres av Fortellertreet, og vil foregå på 

Hellviktangen Kunstkafé. Der vil du få en mulighet til å snakke med studentene og 

med lærer Fanny, og få en opplevelse av hva vi driver på med. 

 

OM KURSHOLDEREN: 

Fanny Parow Knill er utdannet språkformer fra Artemis School of Speech and Drama, 

med Goetheanum diplom fra 1993. Hun har lang erfaring som utøvende kunstner og 

som lærer i drama- og stemmebruk for barn, ungdommer og voksne. Hun driver et 

treårig fordypningskurs i språkforming, i samarbeid med to andre språkformere og 

med Steinerhøyskolen - "Kilden til ordenes liv". Hun driver "Fortellerskolen" i 

samarbeid med Steinerhøyskolen. Hun leder foreningen "Fortellertreet" som arbeider 

for den muntlige fortellingen av folkeeventyrene, samt muntlig fortelling generelt, 

gjennom kurs, prosjekter og forestillinger. Fortellertreet driver også "Dukketeateret 

Kari Trestakk", som setter opp et nytt folkeeventyr to ganger i året.  
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DATOER FOR SAMLINGENE: 

 

12. - 14. oktober -22  
8. - 10. februar - 23  
10. - 12. mai - 23  
  
tidene for hver av modulene vil være:  

• onsdag: 17.30 - 20.30  
• torsdag: 10.00 - 17.00  
• fredag: 10.00 - 16.00  

 

 

PRIS: 

 

kr. 8500 for alle tre modulene 

 

 

PÅMELDING TIL: 

 

kurs@steinerhoyskolen.no 

 

 

 

 

 

Hjertelig velkommen! 

Spørsmål om kurset kan rettes til Fanny 

på fpknill@hotmail.com 

merk med emnet: "Fortellerskolen" 

 

 
 


