Curriculum Vitae
Ingrid Hvass, 1955.
Cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab. Fortæller, skuespiller og sanger. Projektleder af
kulturprojekter og kulturarrangementer i Vestjylland.
Uddannelse:
1974
1988

HF-eksamen fra Herning Seminarium og HF-kursus.
Cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab fra Københavns Universitet.
Speciale: ”Sprogets Musik; Snudlium Dudlium – en undersøgelse af Ingeborg Munchs
syngemåde.”

Efteruddannelse og kurser:
1991
1999
2005

Projektlederuddannelsen (Socialministeriet).
Iværksætterkursus, EUC, Silkeborg.
Ringkøbing Amts Kulturlederkursus.

Skuespil- og sangteknik, kurser: Claus Reiche, Thorkild Lindebjerg, Abdul Hantout, Brigitte Cirla,
Frankrig, Ida Kelarova (6 mdrs. kursus) Roberta Carreri, Odin Teatret (4 ugers seminar)
Efteruddannelse: Josefine Ottesen og Pia Gredal.
Priser:
Modtager ”Ringkøbing Amts biblioteksforenings kulturpris” i 2006 og modtager
”Kultursamarbejdet i Midt og Vestjyllands KulturPris 2010” i 2011.
Arbejdserfaring:
19741979
19871988
1989

Efterskolelærer, ungdomsskolelærer, pædagogmedhjælper, 1 års studie på
børneforsorgsseminarium.
Børneteatergruppen Ragnarock, Humlebæk: dramapædagog og kursusleder.
Instruktørassistent for Staffan Valdemar Holm, Statens Teaterskole.
Folkemusikhuset i Hogager; forskning og formidling. (Støttet af Statens Musikråd)
Holstebro Festuge: Byttehandel i Kulturhuset, Holstebro.
1990- Leder af musikprojektet ”Musik fra Rødderne” i Kulturhuset, Holstebro (SUM-projekt)
1991 koncerter i hele landet, turné i Lapland.
Holstebro Festuge: ”Skibet Bro" af Kirsten Delholm og Frans Winther.
Byttehandel med alle festugens aktører i Borbjerg, samarbejde med Kai Bredholt.
1991- Daghøjskolelærer på Bøgelundskolen, Lemvig Kommune:
1993 drama, litteratur og fortælling. Sang og kor. Forestillinger og revy.

1993- Dansk- og dramalærer på Holstebro Pædagogseminarium (CVU vita)
1997 Planlægning og gennemførelse af store kulturprojekter, ex. "Marens Fødselsdag"
Medlem af Holstebro Kulturgruppe.
1997- Konsulent- og undervisningsarbejde, Holstebro Kommune og CVU vita.
1998 ”Slip Texten Løs – skriveværksted for teenagere” på Holstebro Bibliotek.
”Sprogværksted” – musisk sprogtræning for tosprogede børn, pilotprojekt.
Fortæller for voksne og børn – skoler, børnehaver, biblioteker, højskoler m.fl.
Holstebro Festuge: "Skildvagt" Fortællinger på hver af festugens dage.
1999- Teatret OM: Fortæller, sanger og skuespiller i børne- og voksenforestillinger:
2002 "Fugl Føniks", børneforestilling (refusionsberettiget), "Memento", voksenforestilling
(refusionsberettiget). "Sol og Måne", gadeparade, "Triller fra Havet", koncert.
Turneer i Danmark, Grønland, Italien, Eks-Jugoslavien, Kreta og Norge.
"Tider i Vinden”, totalteaterforestilling med professionelle skuespillere og 220 lokale
aktører i Vinderup (projektleder). Arrangør af Fortællefestival i Vinderup.
2002

”Den gode historie i Vinderup”, projektleder.
”Sankt Jørgen og dragen” – teaterprojekt med børnehus, totalteaterforestilling.

2003

Start af Vestjysk Fortælle Teater, daglig leder:
Fortælleforestillinger, drama- og teaterprojekter, kursusvirksomhed.
"Langtbortistan – eventyr for stemmer og trommer". "Så er der eventyr for børn".
"Isblomster - en magisk julefortælling", "En blå time",
Kulturfestival Vinden: Byttehandel mellem Odin Teatret og 150 Ejsing-borgere i
Grusgrav (kunstnerisk ansvarlig).
”Hold Fast!” - teaterprojekt med Ejsing børnehus, totalteaterforestilling.
Arrangør af "Vestjyske Fortællere i Remisen-Brande"
”CHORA - en fortællekoncert", instruktion: Pia Gredal.
Skriveværkstedet "Forfatterspire" i Ringkøbing.
”Spøgelser på Spøttrup”, samarbejde med Spøttrup Borg
Fortæller på ”Lejre fortællefestival”
Kirkesanger i Hogager Kirke, start af børnekor.
Fortælleforestillinger og kurser.
”Sankt Katharina – et helgenspil i Ejsing Kirke”, samarbejde mellem professionelle og
amatører. Idé, manuskript, instruktion og fortælling.
”Lihme Landsbyfest” – kulturarrangement med en hel landsby, børn voksne og gamle
”Kejserens Nye Klæder” teaterprojekt i børnehave.
Arrangør af ”Fortællepicnic” i Vinderup Kommune,
”Vinterfortællinger” og Sommerfortællinger” i Ejsing. Fortæller på Lejre Fortællefestival.
”Det eventyrlige Vinderup” kulturfestival for og med hele Vinderup Kommune,
projektleder og kunstnerisk ansvarlig. Opførelse af Vinderups Eventyr Labyrint.
Lærer på Vinderup Musikskole, opstart af Vinderup Kulturskole.
Forestillinger og kurser, start af fortælleværkstedet ”Fortæl bare løs”.
Vestjyllands første fortællefestival ”Vestjyske Fortællespor”, samarbejde med
Herregården Nørre Vosborg og vestjyske fortællere.
Deltager i netværk af Vestjyske kulturinstitutioner.
Forestillinger og kurser. Special-arrangementer for kirker, foreninger, virksomheder.
Vinterfortællinger og Sommerfortællinger, Fortællegruppen ”Fortæl bare løs” i Ejsing.
Fortællepicnic ved Egge sø, samarbejde med Lokalrådet og Vinderup Turistforening

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Amts psykiatriens Afskedsfest, ansvarlig for koncept og gennemførelse.
”Eventyrets Maler” på Carl Henning Pedersen og Else Alfelt Museet i Herning fortælleprojekt med 300 børn, 3. – 6. klasser, fra Ringkøbing Amt.
”Fortællinger i cirkusvognen” – samarbejde med PPR i Skive kommune, fortælleprojekt
med 3 – 6-årige.
Korleder. Lærer på Kulturskolen Vinderup. Kirkesanger.
Modtager Ringkøbing Amts biblioteksforenings kulturpris.
Deltager i TRANSIT, kvindeteaterfestival på Odin Teatret.
Produktion af ny forestilling ”Elsalil” – et samarbejde med musikeren Lene Halskov.
Fortælleforestillinger over hele landet, kurser og fortælleværksted
Samarbejde med Ensemble MidtVest: Fortællingen om Mozart og Salieri. Og
Halloweenprojekt med musikere og skolebørn, forestillinger i Struer og Herning.
Fortælle Festival ”Vestjyske Fortællespor” på Nørre Vosborg, kunstnerisk leder.
Medlem af FortælleKaravanen, fem professionelle fortællere fra hele Danmark.
Dramalærer i Kulturskolen Vinderup. Kirkesanger
Lokale kultur-arrangementer: Fortællepicnic ved Flynder Sø, Vinterfortællinger m.fl.
Fortælleforestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Kurser, inspirationsdage og fortælleværksteder.
Medlem af netværk af professionelle fortællere.
Samarbejde med Ensemble MidtVest: Emmigrationskoncerten ”Hjemmefra” – koncept,
tekster og fortælling.
”Heden fortæller”, samarbejde med Lystbækgård, herunder arbejde med gamle
fortællere fra Kronheden og formidling til skolebørn, stort fortællearrangement.
Vestjyske Fortællespor, fortællefestival på Nørre Vosborg, kunstnerisk leder.
Halloween på Nørre Vosborg, udvikling af koncept, gennemførelse og fortælling – med
inddragelse af unge fortællere og musikelever.
”Mortens Fortællinger” på Nørre Vosborg – koncept, planlægning og gennemførelse.
Fortællepicnic i Rydhave Skov i forbindelse med Holstebro Festuge, samarbejde med
Odin Teatret. Holstebro Festuge: Fortælling til Åbning og ”Fortællinger ved bålet”.
Vinterfortællinger og Fortællegrupper i Ejsing.
Dramalærer i Vinderup Kulturskole, Skolekoncerter i samarbejde med Holstebro
Musikskoles strygeorkester.
Lucia Fortællekoncert, samarbejde med MidtVest Pigekor i Herning – koncept og
gennemførelse, fortælling.
Freelance Historiefortæller og projektmager.
Planlægning og forberedelse af Kulturkaravanen i Mørket i forbindelse med Kulturfestivalen Mørket, oktober 2009: Historiefortæller i Kulturkaravanen, en karavane med
30 kunstnere der rejste fra landsby til landsby i en måned.
Samarbejde med Ensemble MidtVest: Halloweenkoncerter med klassisk musik, ballet og
fortælling. Skolekoncerter og workshops for alle skolens elever og afsluttende koncerter
på Nørre Vosborg og på HEART, Herning Kunstmuseum.
Kunstnerisk leder og ansvarlig for Kulturfestivalen Mørkets afslutningsarrangement på
HEART.
Fortælleforestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Kurser, inspirationsdage og fortælleværksteder. Netværk af professionelle fortællere.
Fortællepicnic ved Stubbergård Sø, samarbejde med Vinderup Turistforening.
Fortællefestivalen ”Vestjyske Fortællespor” på Nørre Vosborg, kunstnerisk leder.
”Babettes Gæstebud” – fortællinger og mad, et weekendophold på Nørre Vosborg –
koncept, planlægning og gennemførelse, fortælling.
”Mortens Fortællinger” på Nørre Vosborg.

2010

Indsamling og redigering af fortællinger fra Kronheden, herunder Vinterfortællinger og
Vintermad på Lystbækgård. Udgivelse af ”Heden fortæller”, fortællekort.
Lucia Fortællekoncert med MidtVest Pigekor, Herning.
Fortælleforestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Kurser, inspirationsdage og fortælleværksteder.
Teaterprojekt med Ejsing Børnehus: Sommerteater og sommerfest –
totalteaterforestilling med 3 – 11-årige.
Medlem af netværk af professionelle fortællere. Medlem af arbejdsgruppe som skal
forberede dannelse af en forening for fortællere i hele Danmark.
Vinterfortællinger og Vintermad på Lystbækgård.
”Babettes Gæstebud” – fortællinger og mad, et weekendophold på Nørre Vosborg –
koncept, planlægning og gennemførelse, fortælling.
Fortællefestivalen ”Vestjyske Fortællespor” på Nørre Vosborg, kunstnerisk leder.
”Mortens Fortællinger” på Nørre Vosborg – middag og fortællinger.
Fortællepicnic ved Karup Å, samarbejde med Vinderup Turistforening.
Fortællinger på Nørre Vosborg: Spøgelseshistorier i Fangekælderen, Tesalon med Karen
Blixen fortællinger m.fl.
Halloween på Nørre Vosborg med inddragelse af unge fortællere og musikere, koncept
og gennemførelse, fortælling, samarbejde med Herregården og fortæller Lene Skovhus.
Medvirker i Vadehavsfestivalen som oplæser til maratonoplæsning af Peter Seebergs
roman ”Ved Havet”.
Lucia Fortællekoncert med MidtVest Pigekor, koncerter i Tekstil Forum og Herning Kirke

2011

Fortællinger og forestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Initiativtager til og ansvarlig projektleder på ”Grunduddannelse i mundtlig fortællekunst
for unge 15 – 25 år” etårigt forsøgsprojekt, støttet af Region Midt.
Videoprojektet ”Holstebro sagn” – et samarbejde med Sophie Hjerl og elever fra
Grunduddannelsen samt elever fra Kunst og Design, Dansk Talentakademi Holstebro.
Grunduddannelsens elever samt lærere medvirker i ”Spejdernes Lejr 2011” i Holstebro
med stort interaktivt eventyrløb i en skov.
Fortællefestivalen ”Vestjyske Fortællespor” på Nørre Vosborg, kunstnerisk leder.
Tager initiativ til Fortælle Galleriet i Holstebro, et tværkunstnerisk kultursted og daglig
base for Historiefortæller Ingrid Hvass.
Fortællepicnic på Hjerl hede.

2012

Fortællinger og forestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Daglig leder af Fortælle Galleriet, Holstebro: Fredags Fortællinger, udstillinger og
tværkunstneriske arrangementer og projekter.
”Fortællevandring på Pilgrimsruten” Stubber Klosterruin – Ejsing Kirke, koncept og
gennemførelse, samarbejde med Erhverv og Turisme, Holstebro kommune.
Fortællevandring på det nedlagte Hørsholm Sygehus, ”Afsnit i”

2013

Fortællinger og forestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Daglig leder af Fortælle Galleriet, Holstebro: Fredags Fortællinger, udstillinger og
tværkunstneriske arrangementer og projekter.
”Fortællevandring på Pilgrimsruten” Sønderbygård – Sevel Kirke, koncept og
gennemførelse, samarbejde med Erhverv og Turisme, Holstebro kommune.
”Video Postkort” til Viborg Festuge, samarbejde med billedkunstner Sophie Hjerl
”Nordjylland fortæller!” fortælleprojekt i hele Region Nordjylland i forbindelse med
”Ordkraft” i Nordkraft 2013.

2014

Fortællinger og forestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Daglig leder af Fortælle Galleriet, Holstebro: Fredags Fortællinger, udstillinger og
tværkunstneriske arrangementer og projekter. Initiativtager og projektleder for
festugeprojektet RETUR i Holstebro, samarbejde med Matthias Hvass Borello og Cecilie
Ullerup Schmidt (2014)

2015

Fortællinger og forestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Fra 1. januar 2015 en del af Nordisk Teater Laboratorium, Holstebro. Daglig leder af
Fortælle Galleriet, Holstebro: Fredags Fortællinger, udstillinger og tværkunstneriske
arrangementer og projekter.
Europæiske Kulturbørn, fortælleprojekt i børnehave i Viborg.

2016

Fortællinger og forestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Daglig leder af Fortælle Galleriet, Holstebro: Fredags Fortællinger, udstillinger og
tværkunstneriske arrangementer og projekter.
Europæiske Kulturbørn, huskunstnerordning sammen med Sophie Hjerl på Hald Ege
skole og medvirken på ”Snapsting for Børn” i Viborg juni 2016.
Sommerkursus på Vestjyllands Højskole: Levende Fortællinger.
”Holstebro Fortællinger” og udstillingen ”VÆREN VÆRKET VERDEN” på Holstebro
Kunstmuseum i anledning af 50 året for Kulturbyen Holstebro, et samarbejde med
billedkunstner Sophie Hjerl, Odin Teatret, Holstebro kulturhistoriske museer, Marens
Venner og Holstebro Kunstmuseum.
31.december lukker Fortælle Galleriet.

2017

Fortællinger og forestillinger for børn, voksne og ældre i hele landet.
Festugeprojekt ”SKOVEN” et samarbejde med Skovfoged Kent Byrialsen, Teatret OMMA
fra Kreta, Montagens og Skovvangs personale og beboere, Odin Teatret og festugens
øvrige kunstnere.
Sommerkursus på Vestjyllands Højskole: Levende Fortællinger.
Forarbejde til FORTÆLLE AKADEMIET sammen med Vestjyllands Højskole

2018

Premiere på ”Snedronningen” efter H.C. Andersen, min bearbejdning kalder jeg
”Roserne vokser i dale”, længde 50 minutter.
Fortælle Akademiet: Brochure og hjemmeside er offentliggjort, forberedelser til 1.
MODUL i september. Reception og præsentation, pressemøde torsdag den 17. maj på
Vestjyllands Højskole.
Samarbejde med Lystbækgård; fårehyrder og kunstnere om ”Vandring som formidling”
og medvirken i EU-projektet NORD+, udveksling på Island.

