
Nyhetsbrev från Berättarnätet Öst i juni 2018 

En sommar full  
av berättelser! 

  

Här igen, för 16:e året! 

Lyssna till berättare från hela landet,  
dina favoriter och de du inte har hört förut. 

  

Brända Tomten i Gamla stan 
(hörnet Själagårdsgatan-Kindstugatan) 
Varje kväll måndag 25 juni -  söndag 1 juli 
19.30 - 20.45 Fri entré 

Program  

25 juni: När fasan vaknar  
Marianne Engström, Bosse Almén, Henrik Bergkvist 

26 juni: I lukternas värld  
Henrik Bergkvist, Marina Granlund, Johan Theodorsson 
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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 

Läs om allt, se bildspelet, ladda ner programmet. 
http://berattarnat-ost.se/berattarnas-torg/  

Sommarkurs 
i muntligt berättande 

  

Gå Pelle Olssons berättarkurs 14-17 juli på Åsa folkhögskola,  
för att utveckla ditt muntliga berättande!  
Du kommer att prova på livsberättelser, skrönor, spökhistorier  
och historiska skildringar. Ett avsnitt om retorik ingår.  
Kanske också sagor och personliga presentationer beroende  
på deltagarnas önskemål. Både nybörjare och den som redan  
är en van scenberättare är välkomna.  
Det blir mycket praktiska övningar att våga framföra något  
inför publik. 
http://berattarnat-ost.se/2018-berattarkurs/  

I skärgården 
Berättelser med fyra scenberättare från Berättarnätet Öst  
och Fabula Storytelling. 
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Fredag 3 augusti 18.30 Grytholmen på Muskö, fri entré.   
Lördag 4 augusti 19.30 Arholma Österhamn, entré 50 kronor. 

Håll uitkik på hemsidan, mer information kommer! 
http://berattarnat-ost.se/ 

Höstens första 

  

Tisdagen 4 september bjuder vi åter in till en magisk kväll  
på Under Kastanjen mellan 19.00 och 21.00. 
Fri entré för medlemmar. Ännu ej medlemmar betalar 50 kr. 
Höstens program kommer på hemsidan. 
http://berattarnat-ost.se/  

Om du missade  
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Årets helkväll i det muntliga berättandets tecken 21 april,  
läs om kvällens folksagor för alla mellan fem och hundra,  
berättarslam, öppen scen, och skräck i natten. 

  

Agnes Rehn vann berättarslam! 
http://berattarnat-ost.se/vinnare-berattarslam-2018/   

Rapport BNS årsmöte 
Läs den intressanta rapporten från Berättarnätet Sveriges  
årsmöte i Ammarnäs 22-25 mars, och inte minst Ronit Koerners  
brev där hon sprider sin glädje från deltagandet.  
http://www.berattarnatet.se/2018/05/arsmote-2018-i-ammarnas/  

Sprider du nyhetsbreven? 
Visst är det så att vi alla då och då berättar om BNÖ för någon  
som inte känner till att föreningen finns, och som inte känner  
till att man kan få föreningens nyhetsbrev, oavsett om man är  
medlem eller inte. 

Tipsa hen att gå in på föreningens hemsida, klicka på rubriken  
”Kontakta oss” sedan ”Nyhetsbrev” och fylla i namn och mejladress:  
http://berattarnat-ost.se/   

Och sprid nyhetsbreven så mycket du kan så fler hittar  
till våra evenemang och det muntliga berättandet!  
Mejla det här brevet vidare till vänner, bekanta, släktingar,  
grannar, arbetskamrater, arbetsplatser, skolor, företag,  
föreningar, offentliga – och privata organisationer,  
ja ännu fler!  
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Hör av dig! 
Är det något du vill diskutera med föreningens styrelse,  
en ny idé eller något du vill ändra på, tveka inte att  
gå in på hemsidan: http://berattarnat-ost.se/   
och klicka på ”Kontakta oss”, där finns våra kontaktuppgifter. 

  

Sommarhälsningar  
Karin Hultenheim 
Ordförande  

Hemsida http://berattarnat-ost.se/   
Här kan du även se de senaste rubrikerna från  
Berättarnätet Sveriges hemsida,  
och välja vad du vill läsa. 
Facebook https://www.facebook.com/berattarnatost/ 
Twitter https://twitter.com/berattarnatost  
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