
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet  Öst 2010

Berättarnätet  Öst (nedan BNÖ) är utåtriktat och vänder sig till alla som är 
intresserade av muntligt berättande. Föreningen hade under året ca 112 betalande 
medlemmar varav 9 icke betalande ungdomsmedlemmar. Medlemsavgiften var under året 
200 kr.

Årsmötet  2010 hölls söndagen den 21 februari på MästerOlofsgården. I mötet deltog 
ett 10-tal medlemmar. Till styrelsen valdes som ordförande Pelle Olsson (nyval), kassör 
Ulla Andersson (omval, nyval kassör). Övriga ledamöter; Jörgen Bodner (omval, tidigare 
ordförande) Sara Eriksson (omval), Gunilla Rosbro (omval), Eva Graus (nyval).

Revisor: Björn Söderbäck (omval)

Valberedning : Helén Dejke, Lisa Killander-Braun (båda nyval)

Styrelsen hade 9 möten under 2010.

På Café Aguelì arrangerade föreningen under året 9 berättarkvällar med ett snitt på 10 
berättelser per kväll. Dessa kvällar lockade sammanlagt 297 besökare jmfr 348 st för 
2009. Ett snitt på 33 besökare. Cafévärdar var Bosse Almén, Eva Graus, Pelle Olsson och 
Bertil Bragby som under hösten avlöstes av John Edward. 
Kontaktansvarig för Café Agueli är Eva Graus.

I  s lu te t  av hös ten  by t t e  Café Ague l i  ägare  så beslu te t  t ogs  a t t  by ta  lo ka l  
t i l l  Ka fé  K lavér  för  berä t t a r kväl la rna. Förutom ägarbytet så har vi länge behövt 
byta till en större lokal. 

Bidrag med 5000 k r  f rån ABF Stoc khol m. 

Berättande med BNÖ på Historiska

Historiska museet under 2010: 11 berättare deltog totalt under året. 
Tiden var lite ofördelaktigt ur publiksynpunkt, vardagar 14-15.
Den 4 November var det klockan 18-19. 
17 mars, 24 i publiken 
21 april, 14 i publiken 
22 sept, 16 i publiken
20 okt, 7 i publiken
4 nov, 30 i publiken
10 nov 10 i publik
Arbetsgrupp var Pelle Olsson och Bosse Almén.

Världsberättardagen (tillika Vårdagjämningen) den 20 mars firades med en

berättarstafett på ABF-huset Sveavägen. Temat var ”ljus och mörker”. Bortemot 12 
berättare och en sammanlagd publik på 36 stycken. 
Bidrag från Stockholms kulturförvaltning med 15.000 kr.
Arbetsgrupp var Jörgen Bodner och Gunilla Rosbro.



Berättarslam 25 April.  Föreningen arrangerade ett regionalt berättarslam på 
Historiska Museet. 7 deltagare och 70 stycken i publiken. Vinnare Viktor Friberg som 
sedan representerade BNÖ på SM-slam i Ljungby. 
Arbetsgruppen: Jörgen och Gunilla, MC Göran Hemberg och Catarina Abelli 

Berättarnas Torg pågick mellan den 28 juni och 11 juli.13 berättare (varav 8 från BNÖ) 
underhöll publiken med berättelser under 14 sommarkvällar. Den totala
publiksiffran var 1 013 personer. Evenemanget skedde i samarbete med ABF och Mäster 
Olofsgården och var gratis för publiken. BNÖ sökte och fick bidrag från Stockholms 
kulturförvaltning 40 000:- samt ABF Stockholm 15 000:-
Ansvariga för BT var: Pelle Olsson, Kerttu Jokela, Marianne Engström och Bosse Almén.

WORD-festivalen vid Hornstull

27-29 Augusti deltog BNÖ i fetivalen genom att berätta berättelser på gården till fd 
skofabriken vid Hornsbruksgatan. Sammanlagt 20 berättelser och en publik på 15+12 
personer (utomhus) Fyra berättare berättade också spökhistorier på kvällen 28/8 i 
Liljeholmens badhus. 25 personer i publiken.
Ansvarig var Pelle Olsson. 

Mäster Olofs – dagen 4 september

4 BNÖ-berättare deltog med två föreställningar på andra våningen till Mäster Olofs –
gården. Publik 5+11 personer.
Ansvarig Pelle Olsson.

Fabula berättarfestival 15  – 17 oktober

Föreningen rabatterade biljetter med sammanlagt 3000 kronor för 15 stycken av sina 
medlemmar. BNÖ hade bokbord, fotoutställning och sålde tröjor.
Flera av medlemmarna arbetade som volontärer under festivalen:
Jörgen ledde berättarfrukost och var artistvärd till den kinesiske berättaren Ma Xialong, 
Marita Castro ledde öppen scen.
Hemsidan www.berattarnat-ost.se
Jörgen Bodner har varit webmaster.

Kurser

1 internt berättarsemianrium pågick under 3 söndagar denna vår på ABF-huset. Ansvariga 
var Kerttu Jokela, Jörgen Bodner och Gunilla Rosbro.
Flera medlemmar har haft berättarkurser som annonserats i kalendariet på BNÖ:s 
hemsida. Till exempel Pelle Olsson, Verena Haller och Inger Lise Oelrich.
Stockholm den 5 februari 2011.  För styrelsen – Sara Eriksson


