Årets berättare 2012
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. Arrangör för Berättarnas torg.
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
Johan Theodorsson. Stockholm. Berattare
och dramapedagog. Gor egna berattarforestallningar och utbildar om hur man kan
anva nda berattande i skolan och forskolan.
Driver foretaget Fantasiformedlingen. Årets
stockholmsmästare i Berättarslam.
www.fantasiformedlingen.se
Kerstin Thuresson. Göteborgare bosatt i
Bohuslän. Berättare och logoped med glimten i
ögat och ett par rävar bakom öronen. Upphör
aldrig att förvånas över vad man kan göra med
ord och tycker lika mycket om att lyssna som
att berätta. Initiativtagare till Berättargruppen
3:e Vingen. www.kerstinth.se och
www.3vingen.se
Leo Löthman är författare från Åland.
Nominerad till Nordiska Rådets litteraturpris
2011. Drev först runt ett halvt liv i havets och
tillvarons besynnerligheter och har sedan
övergått till att skildra sina rön, skriftligt såväl
som muntligt. Ständigt förundrad.
leo.lothman@aland.net

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. 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
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
Pelle Olsson. Stockholm. Författare och
sjuksköterska. Ordförande i Berättarnätet Öst.
Två gånger svensk och nordisk mästare i
Berättarslam. Arrangör för Berättarnas torg.
www.pelleolsson.se
Sara Arámbula. Skåne. Framför mest egna
berättelser. Favoritgenren är saftiga moderna
skrönor. Ordförande i Berättarakademin.
Berättar och undervisar i berättande på
professionell basis. 2009 vann hon skånska,
svenska och nordiska mästerskapen i
Berättarslam. www.arambula.se
Viktor Friberg. Stockholm. Berättare och
skådespelare. Förekommer bland annat ofta i
Lars Molins filmer. Berättar mest egna
historier om kärlek, galenskap och passioner.
viktor.friberg@bredband.net

Maria Llerena. Stockholm. Född och
uppvuxen på Kuba. Artist i 53 år. Sångerska,
dansös – salsapionjär i Sverige – kompositör,
konstnär. Berättar ur de västafrikanska
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