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Anders Sandkvist. Delsbo. Berättare och sångare med 

rötterna i finska Karelen. Tidigare lantbrukare och 

brandman. Medlem i svenska berättarlandslaget 2008 

tack vare sina starka historier om livet förr i världen i 

Hälsingland. Tel. 0653-77016. 

 

Bosse Almén. Stockholm. Berättare, författare och 

guldsmed. Berättar bara egna historier. Ett långt och 

händelserikt liv, i med och motgång, har gett honom en 

stor samling fantastiska historier. boalmen@gmail.com  

 

Eva Graus. Stockholm, men uppvuxen på Gotland . 

Berättare, pedagog. Inspirerad av raukar, doftande 

backtimjan och skimrande vallmofält. Fascinerad av 

hur man i olika kulturer tolkar naturen och världen. 

Vill föra fram mod och styrka hos de "små och svaga" 

i sina berättelser. evagraus@yahoo.se 

Harleen Kalkat. Stockholm. Har bott på flera ställen i 

landet. Skådespelare, teaterlärare och sagoberättare. 

Tycker om att berätta såväl gamla sagor som nya. Vill 

att hennes berättelser ska skapa en känsla av närhet 

människor emellan. www.harleen.se 

Henrik Hallgren. Lidingö. Berättare, arkeolog och 

pedagog. Han trivs bäst i det magiska gränslandet 

mellan forntid och nutid, människa och natur, dröm 

och vakenhet. Läs mer på: www.sagorochmyter.se, 

www.lodyn.se,  

www.detgronaskiftet.blogspot.com 

Johan Theodorsson. Stockholm. B             

                                                   

                                    ttande i skol   

                                         rmedlingen. 

Förra årets stockholmsmästare i Berättarslam. 

Arrangör för Berättarnas torg. 

 www.fantasiformedlingen.se 

Kerstin Reinholdsson. Sundbyberg, lapplänning av 

födsel och ohejdad vana. Skådespelare, lajvare, 

tillförordnad museichef. Berättar gärna sagor, myter, 

sägner från verkligheten, fantasin och allt 

däremellan. Vill roa och oroa åhörarna. Driver 

Gwoksiken som har vildmarksguidning, konst och 

teater. www.gwoksiken.se 

 

Maria Llerena. Stockholm. Född och uppvuxen på 

Kuba. Artist i 54 år. Sångerska, dansös – salsapionjär i 

Sverige – kompositör, konstnär. Berättar ur de 

västafrikanska slavarnas tradition från vilka hon själv 

härstammar. www.caramba.nu 

 

Marianne Engström. Stockholm. Uppvuxen med 

häxor, spöken och troll i de östgötska skogarna. 

Berättare, skådespelerska och röst/rörelsepedagog. 

Favoriter är gamla sägner och myter men också helt 

sanna episoder ur sitt eget liv. Arrangör för Berättarnas 

torg. www.kulturpool.se. 

marianne.engstrom2@gmail.com 

 

Marina Granlund. Tyresö. Skådespelerska. Berättare. 

Driver Sagoringen story event & education. Skapar 

föreställningar för skola & omsorg. Leder pilgrims- 

och sagovandringar på olika livs- och skapelseteman. 

Gudomliga världar och livets krumbukter är 

favoritämnen. Arr: för stockholmsberättelser på 

Stadsmuseet. www.sagoringen.com 

 

Marita Castro. Stockholm. Född i Uruguay Berättare 

och berättarpedagog. Tidigare utställningsproducent 

och museiguide. Maritas berättande bär på stort socialt 

patos. Historierna rör sig på gränsen mellan det 

verkliga och det oförklarliga utan att vi kan utesluta 

någotdera.  www.maritacastro.com 

 

Mikael Thomasson. Göteborg. Berättare och pedagog.  

Sedan slutet av 1980-talet har han arbetat med 

berättande både på scen och i skola och förskola. 

Berättarpedagog på Sagomuseet i Ljungby. Blandar 

gärna nutid och tradition i sitt berättande. 

mikael.thomasson@sagobygden.se 

 

Pelle Olsson. Klavreström. Författare och 

sjuksköterska. Berättar helst om sig själv och andra 

bortglömda personer i världshistorien. Två gånger 

svensk och nordisk mästare i Berättarslam. Arrangör 

för Berättarnas torg. www.pelleolsson.se 

 
 

 

 

 

 

Berättarkvällar  

på Kafé Klaver 
(Rutger Fuchsgatan  5)  

alltid 19-21 

16/9, 15/10,  13/11, 12/12 
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