Danmarkshistorie fortalt som i gamle dage
Et foredrag om den mundtlige fortælling i skolen før og nu
Jens Peter Madsen var så heldig at få fortalt danmarkshistorie i sin skoletid 'Lige ud af hovedet og
uden bog':
"Når læreren fortalte om Mordet i Finderup Lade, Danehoffet på Nyborg Slot, Dronning
Dagmar, Niels Ebbesen og alle de mange andre dramatiske historier, som danmarkshistorien er rig
på, så sad vi der med åben mund og polypper. Vi var med lige midt i Danmarkshistorien, og der var
børn med i historierne, som hed Ole og Niels lige som os."
"Det var nok ikke præcis de historier, som stod i bøgerne, men de var levende og fyldt med
sanserige billeder."
"Det mærkværdige er, at vi husker historierne nu mere end 50 år efter, og at de billeder, som vi
ser, er fyldt med detaljer, navne, årstal og stednavne."
Jens Peter Madsen fortæller et udvalg af historier fra Danmarkshistorien og lægger op til en
samtale om, hvad vi fik med fra barndommens fortællende skole. Herfra er det jo oplagt at kigge
på, hvordan den mundtlige fortælling igen kan blive et aktiv for nutidens danske skolebørn.

Foredraget varer: 1 time og 30 minutter
Honorar: Efter aftale
Transport: Statens takst
Kontakt: Email: post@jenspetermadsen.dk
Telefon +45 50460247

Om foredragsholderen
Jens Peter Madsen er historiefortæller. Det vil sige, at han lever af at fortælle historier. Han bor i
en nedlagt landsbyskole i Davinde på Fyn. Han er også en af landets travleste foredragsholdere, og
det selvom han kun tale om én eneste ting – historiefortælling.
I mange år var historiefortælling en vigtig del af Jens Peter Madsens undervisning som lærer og
seminarielektor.
I 2012 blev han kåret som Årets Fynbo for sin indsats for den mundtlige fortælling og det talte ord.
Fortælletraditionen har Jens Peter Madsen haft med siden barndommen på landet i Jylland, hvor
hans bedstemødre og lærere læste højt og fortalte historier, som det var tradition i datidens
skoler og hjem.

