
25 juni När fasan vaknar

	 Marianne Engström, Bosse Almén, Henrik Bergkvist


26 juni I lukternas värld

	 Henrik Bergkvist, Marina Granlund, Johan Theodorsson


27 juni Ungdomens källa

	 Pelle Olsson, Håkan Jäder, Jörgen Bodner


28 juni Överallt dessa under

	 Håkan Jäder, Bosse Almén, Agnes Rehn


29 juni Änglar, demoner och andra tyranner

	 Marianne Engström, Alf Engström, Anders Holmberg


30 juni Konsten att flyga

	 Pelle Olsson, Mikael Thomasson, Gunilla Cullemark


1 juli Djur och andra relationer

	 Johan Theodorsson, Mikael Thomasson, Maria Llerena

Brända tomten i Gamla stan 

(hörnet Själagårdsgatan-Kindstugatan) 


Kl 19.30-20.45 Fri entré

Berättarnas torg
16:e sommaren

25 juni - 1 juli 2018



Agnes Rehn. Stockholm. Årets 
Stockholmsmästare i Berättarslam! Ung 
berättare och sjuksköterskestudent. Berättar 
helst om spännande sägner, knasiga historier 
eller sådant hon varit med om 
själv. agnes.rehn@gmail.com  

Alf Engström. Stockholm. Cirka 5000 
berättarframträdanden sedan 1980. 
Mickelpriset - det svenska berättarpriset - 
1998. Sägner, svenska och ryska folksagor, 
Grimm och H C Andersen, spökhistorier, 
nordisk och grekisk mytologi står på 
repertoaren. Berättat mycket för 
förskoleklasser, på grundskolan och för 
äldregrupper. alf.engstrom50@gmail.com 

Anders Holmberg, ganska nybliven 
stockholmare och egenföretagare med 
inriktning på inflytande och 
förändringsprocesser. Berättar gärna historier 
ur sitt liv, kryddat med absurditeter. Svensk 
mästare i Berättarslam 2017. 
anderskreak@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 

Gunilla Cullemark. Stockholm. En berättare 
där storytelling och skrivande går hand i hand. 
Berättar gärna historier där vardagens skärvor 
putsas och blir synliga i ett annat ljus.

Procentsatsen sanning, påhitt och mittemellan 
varierar beroende på vilken historia som låter 
sig berättas. Besöker ofta skolor och skapar 
berättarmagi i klassrummen.

gunillacullemark.se 

Henrik Bergkvist. Hässleholm. Teaterlärare, 
skrivpedagog och tvåfaldig svensk mästare i 
Berättarslam. Henrik berättar gärna om 
vardagliga tillkortakommanden och 
förtretligheter. Beskriver sig själv som 
"språkhumorist i gråtråkig förpackning". 
www.henrikbergkvist.se 

Håkan Jäder. Ransäter. Skådespelare,  
komiker, krönikör. 68-årig stockholmare som 
sedan länge är bosatt i Värmland. Före detta 
taxichaufför, sjöman och globetrotter. Pratar 
gärna om möten, om det lilla livet som ibland 
kan vara rätt stort. www.jadersteater.se 

Johan Theodorsson. Stockholm. 
Scenberättare och pedagog som turnerar 
med egna berättarföreställningar. Driver 
berättarteatern Musikteater Unna. Berättar allt 
från historiska berättelser, folksagor, myter och 
egna upplevelser. Arrangör för Berättarnas 
torg.  www.johantheodorsson.com 

Jörgen Bodner. Stockholm. Skådespelare, 
regissör och talartränare. Blandar 
egenupplevda påhitt med klassiska berättelser, 
skevt vinklade. www.replikskiften.com 

Maria Llerena. Stockholm. Artist i över 55 år. 
Sångerska, dansös – salsapionjär i Sverige – 
kompositör, konstnär. Berättar om sin egen 
uppväxt på Kuba och 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. Scenberättare, 
skådespelerska, och pedagog 
i estetiska läroprocesser. I folkmun kallad 
Tyresös okrönta Sagodrottning. Håller 
berättarvandringar som lyfter natur, kultur, och 
livsåskådningsfrågor. Ordförande i 
Berättarnätet Sverige www.berattarnatet.se. 
Styrelseledamot i BNÖ. 
marina.granlund@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. Redogör mest om sina tre 
hembygder; Härnösand, Stockholm och 
Småland. Nordisk mästare i Berättarslam och 
kanske svensk rekordhållare att leda 
berättarkaféer. Arrangör för Berättarnas 
torg. www.pelleolsson.se 

Berättarkvällar på Under 
Kastanjen  
alltid 19-21 

4 sep, 4 okt, 13 nov & 6 dec

Årets berättare 2018
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