
23 juni 	 Döden på promenad

	 Marianne Engström, Anders Sandkvist, Marina Granlund


24 juni 	 Inbyggare i obygden

	 Bosse Almén, Johan Theodorsson, Anders Sandkvist


25 juni 	 Livsfarliga uppdrag, hemska människor

	 Ida Junker, Pelle Olsson, Henrik Hallgren


26 juni 	 Knuttar, kvinnor och kaffe

	 Marianne Engström, Bosse Almén, Sara Arámbula


27 juni 	 Då var det fest!

	 Johan Theodorsson, Sara Arámbula, Jörgen Bodner


28 juni	 Under och vidunder

	 Birgitta Edberg, Eva Graus, Mikael Thomasson


29 juni 	 Fårskallar och andra bekantskaper

	 Pelle Olsson, Mikael Thomasson, Maria Llerena

Brända Tomten i Gamla Stan 

(hörnet Själagårdsgatan-Kindstugatan) 


Kl 19.30-20.45 Fri entré

Berättarnas torg
12:e sommaren

23-29 juni 2014



Årets berättare 2014 

Anders Sandkvist. Delsbo,  med rötterna i 
finska Karelen.  Gästrike-Hälsinges 
berättarkung tack vare sina starka historier 
om livet förr i världen.  Även sångare. 
Tidigare lantbrukare och brandman. 
Medlem i svenska berättarlandslaget 2008. 
Tel. 0653-77016.

Birgitta Edberg. Stockholm. Arbetade 
med teater i Norge och Sverige, mest som 
skådespelare i över 30 år. Nu för tiden 
skriver och målar hon mest. Berättar gärna 
om sitt otroliga liv och fantastiska 
människor hon mött. Några påstår att hon 
”skrönar”. Vem vet, förunderligt är livet. 
birgitta.edberg@gmail.com

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 
Henrik Hallgren. Stockholm. 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

Ida Junker, Stockholm  Muntlig berättare 
sedan 1998. Hon framträder runt om i 
landet med en bred repertoar av historier 
från hela världen, med förkärlek för 
finurliga wisdomstories och gamla myter. 
Har sin verksamhet med föreställningar 
och utbildningar i företaget Fabula 
Storytelling, som också driver en 
internationell berättarfestival i Stockholm. 
www.storytelling.se

Johan Theodorsson. Stockholm. 
Scenberättare och dramapedagog. 
Turnerar med egna berättarföreställningar 
och utbildar om hur man kan använda 
berättande pedagogiskt. Driver företaget 
Fantasiförmedlingen. Stockholmsmästare i 
Berättarslam 2012. Arrangör för 
Berättarnas torg och Stockholms-
berättelser på Stadsmuseet. 
www.berattare.se


Jörgen Bodner. Stockholm. 
Skådespelare, regissör och talartränare. 
Blandar egna påhitt med klassiska 
berättelser, vinklade på något 
sätt. Styrelsemedlem och webmaster för 
Berättarnätet Öst. www.replikskiften.com

Maria Llerena. Stockholm. Född och 
uppvuxen på Kuba. Artist i 55 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.  
marianne.engstrom2@gmail.com

Marina Granlund. Tyresö. 
Skådespelerska. I sagans värld är allting 
möjligt... Grekiska myter, trädsagor och 
folktro är favoritämnen. Ger workshops i 
scen-, livs- och sagoberättande. Arrangör 
för Stockholmsberättelser på 
Stadsmuseet.  www.sagoringen.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. Tre gånger svensk och 
dubbel  nordisk mästare i Berättarslam. 
Arrangör för Berättarnas torg. 
www.pelleolsson.se

Sara Arámbula. Skåne. Berättare, 
dramapedagog och före detta apotekare. 
Svensk och nordisk mästare i Berättarslam 
2009. Bronsmedaljör i DM i kulstötning 
1988, flickor 12 år. Tecknar sina skrönor 
med de breda penslarna humor, allvar och 
sanning. www.arambula.se
!

Berättarkvällar på Kafé Klavér 
(Rutger Fuchsgatan  5)  

alltid 19-21  
16/9, 16/10,  17/11, 11/12
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