
FÆRØFEJRING  -  En ceremoni for r igsfællesskabet

Færøfejring er en performance-forestilling, som fejrer den dansk-færøske forbindelse og 
ansporer publikum til at reflektere over tilhørsforhold, ophav og national identitet. 

Værtinden byder publikum indenfor som gæster til en fejring af rigsfællesskabet. Forestillingen har form som en gudstjeneste 
og er en poetisk refleksion over de symboler og ritualer, vi kan bygge rigsfællesskabet på.
Færøfejring består af korte indslag, hvor fortællinger blandes med film, musik, sang og digte, som alle belyser Færøerne for 
udefrakommende.

“Tam Vibberstoft betog alle med sin smukke og poetiske performance Færøfejring, da hun optrådte i Nordatlantisk Hus i august. 
Tam tog os med på en rejse – ikke kun til Færøerne – men ind i Færøerne,så vi fornemmede den færøske natur, kultur og 

folkesjæl.”
– Annette Lyberth, Kulturansvarlig i Nordatlantisk Hus i Odense

Forestillingen er skabt i samarbejde med instruktør Barbara Simonsen, multikunstner Ole Wich, tekstildesigner Ann Dam 
Àrnastein, forfatter Sissal Kampmann, komponist Lea Kampmann, forfatter Lisbeth Nebelong og forfatter Adda Lykkeboe.

De medvirkende repræsenterer forskellige kunstneriske discipliner og forskellige tilhørsforhold til Danmark og Færøerne. 
Indslagene har alle en indlejret dobbelthed, der er karakteristisk for Færøerne, hvor tradition overalt gennembrydes af det 
moderne.

“Færøfejring er en rejse ind til Færøerne og er en god belysning af landet for udefrakommende.
“Klogt er gæstens øje”, siger et færøsk ordsprog, og det passer perfekt på Færøfejring“ 

- Runavik Skole, Færøerne

Færøfejring havde pilot-premiere på færøske folkeskoler (udskoling) i marts 2020. Dansk premiere var 9/8 i Domen i Aarhus. 
Øvrige visninger: 18/8-20 Nordatlantisk Hus Odense, 31/8-20 Dokk1 Aarhus, 19/11-20 Svalegangen Aarhus, 17/1-21 
Nordatlantens Brygge KBH.

Varighed: 45 min.
Antal publikummer: max. 35
Antal performere: 1 (Tam Vibberstoft)
Målgruppe: fra 13 år

Krav til lokale: 
Skal kunne aflukkes og gøres mørkt. 
Projektor/smartboard og højtalere. 

Øvrigt materiale:
Interview om Færøfejring i Kulturen på P1
Artikel om Færøfejring i Fyens Stiftstidende

Kontakt: Tam Vibberstof t / tlf. 60154044 / mail: tamvibberstof t@gmail.com / www.tamvibberstof t.dk

Se kort dokumentationsvideo af forestillingen

Færøfejring er produceret 
med støtte fra 
Dansk-Færøsk Kulturfond, 
Kulturudviklingspuljen, 
Aarhus Kommune, Dansk 
Skuespillerforbunds 
Prduktionsstøttemidler samt 
Listaleypurin.

Færøfejring er godkendt til 
formidlingsordningen. 

https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2020-08-06#!01:15:32
https://fyens.dk/artikel/f%C3%A6r%C3%B8fejring-n%C3%A5r-man-har-oplevet-forestillingen-har-man-set-ind-i-f%C3%A6r%C3%B8sk-kultur
http://www.tamvibberstoft.dk
https://vimeo.com/451083055

