Simonfortællinger
Simonfortællinger er et engageret bud på det, som gør Simon glad trods alder, hårtab og snarlig
pensionering. Det er fortællekunst, sang og musik som dyrker livsglæden og sætter drømmene fri.
Simonfortællinger giver anledning til fordybelse og eftertanke om livets udfordringer og glæder i
senioralderen.
Det handler om livets her og nu og om at finde veje i livet, som gør det større og skønnere at leve.
Og det handler om at turde se livet i øjnene og dele sine oplevelser og tanker med andre. Om at
blive klogere på livet.
Fortælleren Jens Peter Madsen og musikeren Carl Erik Lundgård deler deres oplevelser og tanker
med publikum gennem fortællinger, sange og musikalske indslag.
Forestillingen er velegnet til stille samvær og oplevelse i sognehuset eller kirkerummet.
Forestillingen kan anvendes som oplæg til en samtale og debat om det at ældes med livsglæden
og drømmene i behold. Af de ældre selv og deres pårørende; af mennesker, som møder ældre
igennem deres arbejde, i familien eller som frivillige.
Forestillingen har været vist i Øster Skerninge Kirke, Dansk Sygeplejeråd Seniorer, Kragekær
Kunstskole, Seniorfestival i Marstal og Seniorakademiet i Svendborg.
Forestillingen varer halvanden time og kan deles af en pause midtvejs.

Honorar: Efter aftale
Transport: Statens takst
Kontakt: Email: post@jenspetermadsen.dk
Telefon +45 50460247

Om de medvirkende
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.

Carl Erik Lundgaard er harmonikaspiller gennem mere end 50 år, de sidste 30 år som professionel
musiker, komponist, arrangør, historiefortæller og underviser. Historiefortælling har været en fast
del af repertoiret siden efteråret 2009. Siden er det blevet til omkring 400 musik/fortælle
arrangementer i alle mulige sammenhænge over hele landet: Kirker og Sognehuse,
Kulturforeninger, AOF, FOF, LOF, Ældresagen, OK Klubber, Teatre, Festivaler, Patientforeninger,
Seniorforeninger, Kunst- og musikforeninger osv.

